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মুখবন্ধ 

শাংকব কাঁবচন্দ্রেব 'মহাভাবত" প্রকাশেব জন্গু আমবা বাভন্ন পণ্থব পাঠ 
পরীক্ষা কবোছ। বিাঁভন্ন গ্রহ্থাগাবে বাঁক্ষত কবিচন্দ্রেব পখথগঠীলব 
আধিকাংশই পালাপণীথ বা খাণ্ডত- কোনটিই সমগ্র গ্রন্থের অন্ীলাপ নয । 
কাবব জন্ম ও বাসস্থান পানুষা থেকেও আমবা প্রচুব পথ পেয়োছ, এখনও 

গ্ক্ত প্রাপ্ত পঞথব বিচাবে পান.যাব পণথগুলিই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা 

মূল্যবান বিবেচিত হযেছে ।। কণ্বচন্দ্রেব বচিত গ্রহ্থেব 'বীভল্ল পর্থথ পান্ষার 
দুটি গৃহে বাঁক্ষত ছিল। কাবিন্দ্রের দৌহিন্র বংশক্ত পাডত মাথনলাল 

মুখোপাধ্যায় কবিব লুপ্ত গৌবব পুনবুত্ধাবের জন্য বহু পশীথ সংগ্রহ কবেন। 

তাঁর পত্রন্রয শ্রীমুকুন্দগোপাল ম,খোপ।ধ্যায শ্রী'শবানন্দ মখোপাধ্যাঘ ও 

প্রীপ্ণনন্দ ধুখোপাধ্যাযেব অকুণ্ঠ সাহায্য গাওঘাব মাখনবাব্ব সংগহাতি 
পধীথগাঁল আমরা ব্যবহাব কবতে পেবেন্ছ। পান্যাব অপব আঁধবাসী 
শ্রীকানাইলাল মহখোপাধ্যাষেব গহেও প্রচুব পণাঁথ বাক্ষিত ছিল। তাব মধ্যে 

মবচেণ্য মল্যবান পধীথটি হল মহাভাবতের- তাঁবিখাবহীন হওয়া সত্বেও এই 
প্ীথটিকেই আমরা আদশ" পধাঁথ বলে গ্রহণ কবেছি। কবিচন্দেব গাবেন 
বসুদেব মুখোপাধ্যাযেব উত্তব পুরুষ কানাইবাবুব গৃহে বাক্ষিত পাবিবাবিক 

পণথগ্লিব মূল্য খুব বেশি। ্রীযুখোপাধ্যাষেব সাহাব ব্যতীত এই 

পাথগাীল ব্যবহাব কবা আমাদের পক্ষে সম্ভব “ছল লা। নীচে পথ দুটির 
গাঁবচঘ দেওবা হল। 

(১) মহাভাবত £ আদি-স্বর্গাবোহণ পর্ব প্রাঞ্চি্থান পানা বসুদের 
গাযেনেব উত্তবপূবুষ শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যাবেব গৃহঃ পন্রসংখ্যা ২১৮১ মধ্যেব 

অনেক পয্ঠা নেইঃ প্রাত পর্বের স্বতন্ত্র পন্রসংখাা আছে । প্থা্থাটব পর্ুগৃল 
এভাবে সাজানো যাধ-_-আদিপব£ ১২০, ৩২-৩৫ ( মধ্যেব ২১৩১ প্র নেই ) 
সভাপর্ব ১-২৪ (সম্পূণণ, বনপর্ব ১৯ ১৩-৩৩ (মন্ধ্যব ১০-১২ পন্র নেই), বিবাট 
পর্ব ১-২১, ই৩ (২২ নং পত্র নেই, উদ্যোগ ও ভত্ম পর্ব ১-১২ (সন্নৃণণ 
দ্বোণপর্ব ১২৬ (সম্পূর্ণ), কর্ণপর্য ও শলাপর্ব ১১০ (সম্প্ণ ) সৌসপ্তিক ও 
এঁষক পূর্ব ১৪ (সপ্ণএ স্ত্রীপর্ক ৯৬ (সম্পূর্ণ 0; শান্তিগব ৯৫১ ৮, 

১০-১১ (মধ্যেব ৬৭১১ নং পন্ন ও শেবাংশ পাওয়া যাধাঁন , ভীত্মযোগ বা 
অনুশাসন পর্ব ১-১২ ( পণখথাটিব ১-৭ পত্র মহাভাবতেব অংশ নয, কবিচন্ড্ে 
লেখাও নয, সোট 'ঘন্ব বসুদেবেব (গ্রাযেন) এজাদশীব মাহাত্া) ৮ নং 
থেকে ১২ নং পত্র হচ্ছে ভীম্মষোগ' যা কব্তন্দেব লেখা। এব আবন্ত 
যণণধার্ঠিবেব ভীগ্মসমীপে আগমনে, ইতিপূর্বে শান্তি পরের ১১ নং পরে ক 
যাঁধাষ্ঠবকে উপদেশ দিচ্ছেন ভীম্মেব উপদেশ নিতে বাবাব জন্যে-_সুতবাং 
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পারপ্য ক্ষ হযানি। ১২ নং পত্রে ভীগ্মেব মৃতুাব সঙ্গে এ পর্ব শেষ হচ্ছে। 
অম্বমেধ পর ১৮ ( সম্পৃ), আশ্রমবাংসক পর্ব ১-১৭ ( শেষ পন্রটি নেই ), 
মুষল পর্ব ১৪, ৮ (৫-৭ নং পন্ন নেই ), মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পৃ ১৩- 

১০ (২ নং গন্ধ নেইঃ আংশিক "ছিন্ন ও বিবর্ণ), ভাবত-সাবিন্রী ৯ পন্ত এবং এটিই 
মহাভাবতেব সর্বশেষ পন্র। বাঁদও কাব ভণিভাষ লিখেছেন “ইহা পৰ আশ্চর্য 
পর্থ হবিবংশে বয়” কিন্তু কাঁবচন্দ্র যে আম্মর্য পর্থ 'লিখোঁছলেন তার কোন 

প্রমাণ পাওযা বাষান। তিনি হব্বংশেব বাহিনী অবলম্বনে দ:টি পালা বঝনা 

কঝেছিলেন মান্র। 'ভাবতলািশ্র;'তেও কাব তাঁর বঁচিত ১৪শ পর্বের কথা বলে 

্র্থ ₹চনাব কাল নির্ণয় করে কাব্যসমাপ্তি ঘোষণা কবেছেন। 

*ধৃথব মাপ ৩৩ ৫১:১১:৫৪ ০0] তবে কোন কোন পত্রের আকার সামান্য 

ছোট ৩৩ ৫১৫১০ 01 | পন্রগুলিও এক বকমেব নধ, দোভশাজ তুলট কাগজ ও 

এক কাগজের দুপ্ষ্ঠ'য লেখা পন্রও দেখা বায । ভালভাবে লক্ষ্য কবলে 

দেখা বাবে িন ধঝনব কাগজ ব্যবহাব কৰা হয়েছে প্রতি পস্ঠাোষ সাধারণত? 

৯টি কবে প্ধৃন্ত আছে, মাঝে মাঝে ১০, ১৯, ১২টি করেও পংন্তি আছে। 

গ*থটব অনেক স্থানে সংশোধনের চিহ্ন বতমান। সমগ্র প্াাথতে কাঁবিচন্দ্ 
'ভন্ন অপব কোন বাবিব ভিতা দেখা যায না। শুধু দ.'একাঁটি স্থানে বসুদের 

গ্রাধেনেব পদ যান্ত হয়েছে ( ভীম্মযোগ ১-৭)। বষেকস্থানে কাঁবব “ংকব' নাম, 
পিতা- মাতাব লাম, বাসছ্থানেব উল্লেখ, প.নতরদেব নাম, বাজা গোপাল সিংহের 
স্তুতি এবং বসুদেব গ্রাষেনেব উল্লেখ আছে। কবিচদ্দ্র আব কোন কাব্যে তাঁর 

নিজেব পাঁবচয এত বেশি দেননি । সমগ্র পাথতে চাব ধরনেব হস্তলিপি দেখা 
যায। আদ পর্বেব ১২০১ ৩২৩৫, স্ভাপর্কেব ১-২০, উদ্যোগ ও ভীম্মপর্ধের 

১১২; দ্রোণপর্বেব ১২৬, বর্ণপর্বেব ১ নং পন্ন একজন লাপিকাবেব লেখা, এই 
াঁপ অত/ম্ত ন্ুন্দব। 'লাখত অংশে বানান ভুল, উচ্চাবণ বিকৃতি নেই। 

প্থব এই অংশই সর্বোৎকৃষ্ট । 1দ্তীয লেখকেব লেখা অংশ হল বন পৰেব 
১-৯, এক ও সোপ্তিক পর্বেব ১-৪, চর পর্বের ১৬, শান্তিপরের ১৫১ ৮, 
৯০১১) অধ্বমেধপবেবি ১৮১ আশ্রমবাপিক পবেৰি ১১৭, মহাণ্রস্থান ও 
স্র্গাবোহণ পর্ধেব ১০-১৩ নং পত্র। এই লাপও জুন্দব এবং পাঠষোগা, বানান 

ভুল বা উচ্চাবণ 'বিকৃতিও প্রায় নেই বলাচলে। তৃতীয িপিকাব লিখেছেন 
সভপবেবধি ২১:২৪, বনপর্ধেব ১৩-৩৩, ধিবাটপর্ের ৯২৩ এবং ভাব্তুসাবিন্রীব 
একাঁট বা শেষ পন্। এই লাঁপ বিশ্রী, অসমান, জড়ানো, বানানে অনেক ভুল 
আছে । এই লাঁপকাব মাঁজনেব "কান কোন অংশে [িজেব সম্বন্ধে দু, একটি 
বা বলেছেন ঝা প্রথম ও দ্বিতীয় 'লপবাবের লেখাষ দেখা ধায না। তৃতয 
লিপকাব নিজেকে 'ভবদ্বাজগোষ্ঠীব আ.শ্রত' বলেছেন বনপৰ্ধেব শেষে । 
সম্ভবতঃ ভবদ্াজ গোনীষ বসুদেব গাষেন এই লিশিকাবকে আশ্রধ দান কৰে 
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চামবমন্দিরা সহযোগে গীত' শিখিয়েছিলেন। £ লিপির লিখন অস্পন্ট হযে 
যাওয়া এ সম্পকে বিশেষ কিছু জানা বাষ না। তৃতীষ লিপকাব 'বনপর্ব” 
শেৰ করে লিখেছেন £ 

দব্দাজ গোষ্ঠী পদে কিল প্র্ণতি। 
কৃপা কবি বত্ব কর্যা শিখাইল প:ুথ ॥ 
চাযব মন্দ্বা হাথে দিবা গত গা । 

ভরদ্বাজ গোত্ধীব গুণ কহনে না জায় ॥ 
সভাপর্বের একদ্থানে এই লিপিকাবই প:থব মাঁজনে লিখে বেখেছেন-- 

শ্রীফ্ৎ গোপাল [সিংহ মল্লাবনীনাথ। 
আশীবণদী আদায়া কবি এই কন পাত? 

এই উত্তিটি সম্ভবতঃ কবির নষ, সেজনাই সভাপবের অন্যান্য প্রীথতে এব 
উল্লেখ নেই। তা বাঁদ হয, তবে কি এই 'লীপকাব গোপালাসংহের সমসাময়িক 
ছিলেন? পরীথাটর আকৃতিপ্রকৃতি দেখে সৈইরকমই মনে হয। পঠথব প্রথম 
লিপিকাব বোধহষ বগুদেব গাষেনেব পবিবাবস্থ কোন ব্যাস্ত ছিলেন, দ্বিতীষ 
ব্্তিব পক্ষেও তা? হওযা অসম্ভব নধ। চতুথ' [লিপিকাবেব লেখা অংশ হল 
কর্ণও শল্য পরব্েব ২-১৫, ভীগ্মযোগেব ১-১২ এবং মৃষলপর্কের ১-৪: ৮নং 
পন্র। এই লিও বিশ্রী, অস্মান, জড়ানো ও অত্যন্ত ছোট ছোট হবফে লেখা । 
বানান ভুলও আছে। ইনি গ্রাত পৃঙ্ঠাব দূই দিকেই লিখেছেন । 

পধথতে লিপিকাবদেব নাম [কিংবা অনুলেখনের কোন তাঁবখ নেই। 
ভাবতসাবিত্বী'তে মহ।ভাবতেব বনাকাল ঈনদেশ কৰা হধেছে- 

নৃপ শকে খষি মন: বংসব দিবাকবে । 
মাগ্গশষে' শতে তাব বিংশতি বাসবে ॥, 

(২) আদি--মোবল পৰা প্রাপ্তস্থান পানুয্রা, মাখনলাল মুখোপাধায়ের 
পত্র শ্রীমকৃদ্দগোপাল মুখোপাধ্যাষের গিহ। পন্ত সংখ্যা ৯৬৯ মধ্োব দুটি পর্ব 
অনংশাসন ও অন্বমেধ পৰ নেই, মৌধলপব বলে থে অংশটি যত কবা হয়েছে 
সেটি আসলে ভাগবতেব ১১শ গ্কন্ধে অন্ঃবাদ মান্ত। প্রতিটি পর্বের স্বতন্্ 
পন্ত সংখ্যা আছে। বেমন, আদ পর ১-২০ ( সম্প্ণ*), সভাপব' ১-১৭ 
। স্পর্ণ % বনপর্ব ১-৪০ (স্পণ ) বিউপৰ ১-১৭ [ সপ ) উদ্যোগ ও 
ভীচ্মপর্' ১-১২ (সন্প্ণ), দ্রোথপব' ৯৮২০ (দল্পণথ) কর্পর্র ১৭ (সম্পর্পণ), শলা ও গা পব+১৪ ( সম্পণণ, সৌপ্তিক ও এক পৰ ১২. (?) 
( বন্প্শ), প্রীপর্ব ১৬ (অন্পূে) শাস্তিপর্ক ১০৪ ( সম্পদ), আশ্রমবাসিক 
পর্ব ১-১১ ( খণ্ডিত ) নৌষল পঞ্ ১-১১ ( লম্পগ)1 
প্ীথাউব মাপ ৩৫.৫৯১২ সর্বত মাপ সমান নয । দেশী তূলট কাগজেব 

দই পশ্টোর লিখিত প্রতি, প্চ্টাষ সাধাবণতঃ ১ পংত্তি লেখা হযেছে, তবে 



(১০) 

কোন কোন পত্রে ১০১ ৯১, ১২ পংন্তও আছে সমগ্র পণথতে কবিচন্দের 
ভ্তিা আছে, দুটি গান্র আথ্যানে কবিপান্ত্র কথকচন্দেব নাম আছে। কষেক 
স্থানে কাঁবব শংকব নাম, পতাব নাম ও পন্দজরদেব উল্লেখ আছে । বাজা গোপাল 

সিংহের প্রশান্ত ও বসুপ্দব গাধেনেব উল্লেখ থাকলেও তাৰ সংখ্যা বেশি নয। 
বনপর্ধের শেষে পানুযাব প্রাচীন শিব গ্রঙ্গাধব'-এব উল্লেখ আছে, অবশ) সেটি 

1লপবাবেব সংযোছনও হতে পারে। সমগ্র পণাথটি পানুঝানবাসী ঘজ্জে্বর 

মুখোপাধাষেব অন্লাপ। শধয আদি পবেরি ১-১৪ পৃঙ্ঠা এবং বনপবেরি 
লাপ প্রপ্তত কথেন গুব্দাস মুখোপাধ্যায় । ধজে্েপ্ববের লাপ মাঝাবি 

ধবনেব, জড়ানো বানান ও উচ্চাবণে অজন্্ ভুল আছে । মাঝে মাঝে ভুল পাঠও 
আছে। এই পদাথব 'লীপকাল ১২৩৬ থেকে ১১৩৮ ( শান্তপর্ব ) লাল। 

গোল পর্েব লিপিকাল ১২৪২ 

আদপর্ধের শেষে প্ধীথব আঁধকাবব নাম লেখা হযেছে 'হবলাল 

মুখোগাধায, পণথর লিপিকাল ১২৩১ সাল তাঁবখ ১২ মাঘশ। সভা ও 
বনপবে“ব পধথিতে লাঁপিকালেৰ উল্লেখ নেই, বনপর্ধেৰ মার্জিন শঃধা “গ্যবদাস 
মুখোপাধ্যাধ লেখা আছে, ইনিও পানুযাধাপণ কাব ছিলেন। ববাটপর্বেব 
পদথতে ১২৩৬ সালের উল্লেখ আছে। উদ্যোগ ও ভীম্ম পর্ধ লেখা হযেছে 
১২৩৭ সালে! দ্োণ পর্থে লিপিকাব বজ্দে'বব মুখোপাধ্যাঘেব নাম আছে। 
লাঁপকাল নেই তবে “তাঁবখ ৭ আম্বিন খাঁববাব ৮1 কর্ণপৰ্ণ “১২৩৮ সাল। 
আম্বিন তারিখ ৯ বোজ' | শল্য ও গদ্াাপবে কোন তাঁবথ নেই, সৌপ্তিক ও 
এঁৰক পর্বে “তাবিথ ই বৈশাখ" শ্ণপব**১৫ আম্বিন এবং শাদ্তিপব ১২৩৮ 
সালে ১৭ আব” লেখা হয । আশ্রমবাসিক গর খাশ্ডত এবং মৌষল পৰ 
লেখ! হব "১২৪২ মালেব ৩০ শ্রাবণ” । 

পণ্ডিত মাখনলাল ম:খোপাধ্যাঘ এই পন্থা সংগ্রহ কবেন ধজ্ঞে*্ববেব পৌর 
পণ চন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব জননীব নিকট থেকে । বজ্জেশ্বব মুখোপাধ্যা আবো 
বহু প্থব অনধালীপ প্রন্তুত কবেছেন এবং সেগুলি অধিকাংশই কবিচন্দের 
বাগাষণ-মহাভাবত-ভাগবতেব পালার অন্যালাপি। এই অনঃলিখন্বে সময় 
তিনি বৈদানাথ গাষেনেব লাপিকে আদ ববেছিলেন। গাযেনঝুপে বৈদ্যনাথের 
খ্যাত বনদদেবের মতোই তাও সন্তবতঃ বস্সদেবের ভ্রাতা থা ভ্রাতৃম্থানশয 
বেউ ছিলেন৷ তবে কচন্দ্র তাব কাব্যে বৈদ্যনাথেব কোন উল্লেখ কবেন?ন। 
বৈদানাথ গাষেনের পর্মথ কোন-না-কোন ভাবে এই মহাভাবত পথগুলিব 
সগ্রে জাডত আছে। আং্মাদের আলোচা ১নং পাথর সক্ষে এই পঠথর 
বিঘকব সাদণ্য বর্তমান । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বজেশ্বব তাব পথকে 
সপ কবেছেন। “মৌষল পব+-বূপে ভাগরবতেব ১১৭ জ্বম্ধকে গ্রহণ কবায় 
লে হব ১০৩। ১৫০ বসব প.বে'ই কবিচন্ডরেব মহাভাবত পানুযাতেও দল্প্রাপ্য 



[ ১১] 

হযে উঠোছল। পঃথিটিব আরম্ভ এইবপ--শ্রীহবি। আদি পব" লিক্ষতে। 

প্নাবায়ণং নমস্কৃত্য* শ্লোকেব পব পৌতি আগমন ইত্যাদি ১নং প্থব অনুবুগ। 

গ্রন্থেব শেষাংশ না থাকা গ্রন্থেব রচনাকাল নেই। 
বঙ্গীয় লাহিতা পাঁবষংএ আদ? বন, উদ্যোগ, দ্রোণ কর্ণ ও শল্য পবেব 

খণ্ডিত পখথ আছে । কলকাতা বিম্বাবির্যালযষে বন ও গদ্াপবেরি এবং 

[বধ্বভারতপ পবাথশালাতে খাঁশ্ডত অন্বমেধ পর্বে সন্ধান পাওধা গেছে। 

বরেন্দু অনুসম্ধান পমাত ও কোন কোন বান্তগত সংগ্রহেও অনুব্প কষেকটি 

বাচ্ছল্র পরের সম্ধান মেলে। কিন্তূ আমরা পানরাষ প্রাপ্ত পথ দুখানিব 

সাহাধ্য নিষেই বর্তমান সংস্করণ প্রস্ততি কবেছি। জনীপ্রয বহ পালা বা 
মহাভারতেব কাহিন' ও চাঁবিত্র নিবে লেখা; যেন, দাতাকর্ণ, অজ:নেব সেত.বন্ধ্ন, 
দরৌপদীব দর্চর্ণ+ কুণ্তীব শিবপজাঃ কুন্তীব বাণভিক্ষা দৃবণসাব পাবণ 
প্রভৃতি উত্ত মহাভাবতে পর্থতে গা থাকাষ আমবা সেগুলিকে বর্জন কবেছি। 

মনে হয; কাঁবচন্দ্ু নিজেও এই পালাগহটলকে তাঁব সংন্ষিণ্ত বৈবাপকী মহাভাবতের 

সাবানুবাদে বভ্ত কবেনান। তানি গুল কাহনীকে যথাসম্ভব আতশবা বজ্র“ন 

কবে অনুবাদ কবেন । তাঁর আশঙ্কা ছিল অন্যানাদের মতো তীঁব গ্রন্থাটও শেষ 
হবে না। তাই অন্ানা দিকে দৃষ্টি দেওষা তাঁর পক্ষে সম্ভব হযনি। 

শংকব কাবিন্দ্রের ভূমিলাভ ও তৎসংক্রান্ত দলিলাঁট ব্যবহাব কৰবতে দিষে 
আমাদেব কৃতজ্ঞতাপাশে বম্ধ কবেছেন গ্রীঅরবিন্দ চক্রবতাঁ। কাঁবন্দ্রে 
বংশপঞ্জাঁটিও তাঁর পাহাধ্য প্রস্তুত কৰা হযেছে। গ্রহাভাবত সংক্রান্ত বহু 
মূল্যবান উপদেশ পেবোছি, কলকাতা 'বিদ্বাবিদ্যালষেব বাংলা 1বভাগেব শবধচন্ছু 
চট্রোপাধ্যাব অধ্যাপক ড আসিতকুমাব বন্ব্যোপাধ্যায মহাশষেব কাছে। পথ 
পাঠ ও আন[যাঙ্গঈক জাটলতা দুব কবতে স্যহাধ্য কবেছেন শ্্রীঅক্ষষকুমাব কষাল । 
অন্যান্য বহ্ সাহাব্য কবেছেন শ্্রীমাণিকলাল সিংহ, শ্রীমধ্দদন চক্তবতাঁও 
শ্রীমৃত্যু্জয় চক্বতন+ শ্রীতাবাপদ বন্দ্যোপাধাধ, অরুণ বদ । 

প্রকাশনাব ব্যাপাবে প্রথম থেকেই লাহাধা কবেছেন শ্রীন্ুননল দা । 

সাহিত্যলোকেব ম্বত্াধিকারী গ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ এই গ্রনপ্রকাশ কবে বঙ্গ 

গাঁহত্যানুবাঞ্ীদেব কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হলেনা এদের নকলের কাছেই 
আমি কৃতজ্ঞ। আম্তাবক চেন্টা সত্বেও বহ্ মধ্দ্রণ প্রমাদ বধে গ্েল। কষেকটি 
পাঠ সম্বন্ধে আমবা নিঃসংণষ হতে পাঁব নি, একথা ঘবপকাব কবছি। 

চিত্রা দেবে 





পাক্যা-গ্রামে অবস্থিত শূকর কবিছন্দ্রেব বাদ্ত্দভি্্ 





ভুমিকা 

ভাবতবর্ষের শাম্বত জগবন ধাবাব শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক মহাকাব্য বামায়ণ ও 

মহাভাবত পণ্যতোঘা জাহবী ও অল্রভেদ হিমালযেব মতো সুপ্রাচীনকাল থেকে 

আমাদের শ্রদ্ধা ও বিদ্মষঘ আকর্ষণ কবছে। এই দুখানি গ্রন্থে ভারতবর্ষ আপন 

অন্তবাত্থা, জাতি ও জঈবনেব সগগ্র সত্বকে সন্পূর্ণবূপে উদ্ঘাটিভ করেছে। 

তাই বামাযণ ও মহাভাবত শধে মহাকাবা নয় ভাবতবর্ষেব চিবকালেব ইতিহাস। 
বিদ্বকাঁবব ভাধা 'াবতবর্ষেব যাহা সাধনা যাহা আবাধনা, ধাহা লংকনপ 

তাহাবই ইতিহাস এই দই কাব্যহমেব মধ্যে চিবকালেব ?সংহাসনে বিবাজমান । 

দুটি মহাকাবাকে যখন আগবা স্বতন্তুবূপে শব্চাব কাঁব তখন দেখতে পাইঃ 
গৃহজাবনেব কবুণ-মধূব আলেখ্যপূর্ণ রামায়ণকাহিনী ভারতবাসীর জীবনের 
তটগ্রান্তে নিতাপ্রবাহ্মদ পণ্যেতোয়া জাহবীব মতোই বসপিপাসু চিত্ত পর্ণে 
কবে শা্তবমেব অগৃতধাবাষ, “কিন্তু মহাভাবতে স্ুধাণবষেষেশা ভ্রাতাবিরোধ 

কাহিনখব যে অনির্ধচনীঘ প্রকাশ ঘটেছে তা সকলেব অন্তবে 'নির্ধেদ বৈবাগ্য 
সপ্টাব করে। কুবপাণ্ডবেব প্রচন্ড বিবোধ-্প্রতিশোধ গ্রহণেব চবম আকাংক্ষা 
ও পবম সাফল্যেৰ শেষ পবিণাম ভুলুশ্ঠিতা অবীবা রমণীদের হর্যভেদা হাহাকার 
সমস্ত জঘ-্পবাজযেব একমাত্র পথসংকেত--মহাপ্রস্থানেব উত্তবাপথ । 

অদন্টতাড়িত মানবের জীবন্গাথা মহাভাবত তাই মানবজীবনের এ্রেন্ট 

ট্যাজেঁডি। মহাভাবতে আমবা দোথ 'সফলতাব নিষ্ফল পাঁবণতি জীবনাসান্তব 
গোবক বৈবাগ্য। পঞপান্ডব যাহা চাহিযাঁছলেন তাহাই অজন কারিতে 
পারিয়াছিলেন, কিন্তু কবায়ত্ত 'সাপ্ঘি তাঁহাদেব হস্তগত হইষাও ব্যথ' হইযা 
গেল . কোন গ্রীক নাট্যকার মানুষের বাঁচিযা থাকাব মধ্যে, জয়ী হওষাব গধ্যে 
এত বড় নিদাবৃণ ট্রাজেডি ক্পনা কঁবিতে পাবেন নাই” বিশাল পটভমকাষ 
পাবব্যাঞ্ধ ভাবত ষ.ঘ্ধেব কাব্যকাহিনীতে সম্মগ্র ভারতবষের বাহিজাঁবন ও অন্ত- 

জাঁবনেব পপন্পন ধবা পড়েছে । একাবা শুধু পৃবাণ-ধমশান্দ্-গঞ্মবেদ এমনাঁক 
মহাকাব্য নগ্ন, ইহা একট জাতিব দ্ববঁচত স্বাভাবক ই।তবৃত্ত ম্ত ॥, 

মহাভাবত-কাহনীব সংহত রসবূপ বৈচিন্্য ও বিশালতা সব'ষ,গেব মানুষকে 
আকৃষ্ট কবেছে। প্রাচীন যজুবেদ, বাম্ষণ, শ্রোতসত্র, পালিজ্র'তক প্রভূভি 
্রস্থাদিতে মহাভারতেব চ'বত্রাদব উল্লেখ দেখা যার । সাংখায়ন-পাণিন-গতঞ্জাল- 

বাণভট্ট ও আরো অনেকেই মহাভাবতের সম্রদ্ধ উল্লেখ কবেছেন। গ্রন্থখান যে 
এযথেব মতো দেযুথেও শ্রেগ্ঠ ধর্শশান্দ্র ও মৃহাকাবাবূপে সর্বমান্য ছিল 

৯ 

গহাতারত-৮৯ 



মহাভাবত 

তৎকালণন মনীধীব্ন্দের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভন্তিই তাব নিদরশশন। ভাবতয-গ্ধের 

সময নিয়ে বিভাম্ন মত প্রচালিত থাকলেও একদা কুবুপাশ্ডবেব জ্ঞাঁতশন্রুতা 

রাজনোতিক সংঘষে'ব বাট পটভ:মিতি যে সংঘটিত হয়োছিল তাতে কোন 

সন্দেহ নেই । বেদে কুরুক্ষেত্র ষুদ্ধেব উল্লেখ নেই কিদ্ত; মহাভাবতেব বচায়তা 
কৃষ্দ্ৈপাযন বাস বেদ সংকলন কবেন ন্ুতবাং খ্রীণ্টপুব হাজার শতকে নিন 
মহাভাবত যুদ্ধ ঘটে থাকবে। মংল মহাভাবত রচনা বা গ্রন্থনা করেন বেদ-প্রণেজ 
কৃষ্ণদেপাধন ব্যাস, তিনি বেদেব নংকলকও হতে পাবেন। লগ্তবতঃ ব্যাসের 

পূবেও মহাভাবতকাহিনী লোকগাথা ঝূপে প্রগীলত ছিল। রবাদ্দ্রনাথেব মতে। 
“আর্ধসমাজে ঘত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইধা গাঁড়যাছিল তাহাদিগকে 'তিশি 
(ব্যাসদেবে ) এক কাবিলেন। শুধ্ জনশ্র2ীতি নহে. আর্ধসমাজে প্রচলিত সমস্ত 

1বদ্থান তক্কবতকর্* ও চাঁবন্রনশীতকেও তান এই সঙ্গে এক কাঁবয়া একটি জাতির 

সমগ্রতাব এক ববাট মত এক জাধগ্াধ খাড়া কীবলেন। ইহাব নাম দিলেন 
মহাভাবত। এই নামেব মধোই তখনঙ্কাব আর্ধজাতিব একাটি একা উপলব্ধির 
চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ব্যাসের পবেও সন্তবতঃ শহাভাবতের 
সংযোজন ও সংশোধনে কান্ত চলোছল । মহাভাবতেই গিনবাব বুপাপ্তরের 
সংবাদ পাওঘা যাষ। প্রথম গ্তবে ব্যাসদেব নিজপূত্র শুক ও শিষ্যচতুষ্টষ 
সুমন্ত-শৈল-দৌগান-বৈশন্পাঘনকে কুবক্ষেন্্-যুদ্ধকাহিনন অধ্যয়ন করান, তখন 
একে বলা হত 'জব'। মহাভাবতের আবন্ভে এখনও এই গ্লোকটি 'জিধ' নাম 

ধনদেশ কবে £ 
নাবাধণং নমস্কৃতা নবগেব নবোভ্মমা ৷ 

দেবীং সবস্বতীটেব ততো জধমুদীবয়েং ॥ 
দ্বিতীয় ভ্তবে এই অয" কাহিনী ভাবত" আখ্যানে গবিণত হল। এই ভবের বনজ 
ব্যাসঠিষ্য বৈশম্পাষন শ্রোতা পবাক্ষিত পত্র জনমেজয । সবশেষ নৌমষ্যবণ্যে 
সমাগত শোনক্যদি খাঁষদেব “ভাবত আখান শগীনযোছিলেন সূত লোমহষ ণের 

পাত্র পৌতি উগ্রশ্রবাঃ। ব্যাসেব অন্যান্য 'শ্ষাদের সম্পণ রিনা না পাওয়া 

গেলেও জৌমান 'লাঁখত বিশাল এবং বৈচিন্রামশ্ডিত অন্বমেধ পবণট পাওয়া 
গেছে, প্রসঙ্গত বন চলে, জৈমান-ভাবতেব শ্রোতা জনমেজব। বহহজনের 
হফ্ষেপে মহাভাবতের আকাববাপ্ধ দেখেই তৃতীঘ কথক সৌত মন্তব্য 
কবেছেন £ 

আচখহাই কবযঃ কৌঁচৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পবে। 
আখ্যাসন্তি তথেবান্যে ইতিহাস্গিমং ভাব ॥ 

'এই ইতিহাস পাবে অনেক কাব বলেছেন, এখনও আনেকে খলছেন এবং 



ভূমিক্ 

পবেও অনেকে বলবেন 1” এখনও মহাভাবত নিয়ে যে ণনতিনবানবীক্ষী” চলেছে 
তাতে মহাকবিব বাণদই সত্য প্রমাণিত হয়েছে । অধনা প্রগাঁলত প্রাদ্দোণক ভাষা 
ঘখন সা'হতাক্ষেত্রে ধীরে ধীরে খাতহ্যময়ী দেবভাষা সংস্কৃতেব দ্থান গ্রহণ 
কবল তখন প্রাদোণক লোকগাথাগ্যলি অবলীনাব ভাবতকাহিনা প্রোতে সিশে 
গেল আদ-অন্তহধন বিশাল মহাভাবতও অনযাসে সেই সমস্ত উপকাহিনকে 
আত্মপাৎ কবে ধূহত্তব ও মহত্বর হযে উঠতে কোন বাধা পাধাঁন। গ্রহাভাবতের 

আকর্ষণ আজও আমাদের চিত্তে চিবযস্ান। কাবণ ণহমাচল যেমন তাহাব 
বপলে পাব্মাণ-কলেববেব অংবদেষে জাবতবর্ষকে বক্ষা কাঁবতেছে, মহাভাবতেব 

বিপুল কলেবব তেমাঁন ভাবতাধ সাঁহত্যকে কত সহস্র বংসবকাল অংক রাখিয়া 
লালনপালন ও পোষণ কবিযা আস'তছে ॥ মহাভাবত তো ভাবতবাসীব কর্মেব 

ইাতহান নষ মর্জেব ইতিহাস! 
বাংলাদেশে মহাভাবত অনুবাদের সূচনা হয ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে । 

তাব পূর্বে সংস্কৃত মহাভাবতই ধমণগ্রদ্থবূপে পাঠ কবা হত । মদনপালদেবে 
তশম্রশাসন থেকে জানা যাষ তাঁর পট্মাহষী চিন্রমাতকাদেবদ ব্যাস-মহাভাবত 
শ্রবণ কবতেন। সম্ভবতঃ মুসলমান শাসকদেব ইচ্ছান:সাবেই প্রথমাঁদকে 
মহাভাবতেব ভাষানুবাদ আব্্ত হধ। তাঁরা সংস্কৃত ভবাধ বিশেষ কৃপা 
লাভ কবতে পারেননি কিন্তু মহাভাবতাঁয ঘৃদ্ধকাহনা তাঁদেবও আকৃষ্ট কবোছল 
এবং তাবাও হিন্দু ভূগ্বামীদেব নঙ্গে এই গ্রন্থধানিৰ অনুবাদে কাঁবদেব উৎসাহত 
করতেন । 

বাংলা সাহিতোব মধ্যধূগে সংদ্কৃত অন:বাদেব বাপক জোষার এসোছিল 
একদিকে তুকরণ আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলা জন্মাননে হিন্দু-রাঙ্গণা ধর্মসংস্কাতিব 
পুনঃত্রতিষ্ঠাব আগ্রহ এবং অপরাদকে মুসলমান শানকবর্গেব অনপ্রেবণায় এ 
সময়ে বামষণ মহাভাবভাদি গ্রশ্থেব অননবাদ হন ॥ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ অনবাদ 
পণণঙ্গ ও মজান্গ ছিল না--বাংলাদেশে গ্রচালত ব্যাসনংহিতাই কাঁবদের 

প্রধান অবলদ্বন হযেছল £ মহাভারতেব ঘতো বিশাল গ্রন্থের পর্ণ অনুবাদে 
কোন কাঁবই অগ্রণ। হতে সাহন প্রানান। ম.ল গ্রম্থেব পৌনঃপযনকতা এবং 
কান্তিকব নশীতকথাশ্ধর্মানুশাদন-বাজাপালন প্রভাত উপদেশাআ্ক অংশগুলি 
বঙ্গন কবে প্রাদোশিক কাববা পৌঁবাণক ইক্চিকথা ও স্থানীধ লোককথাকে 
ভাবতকাহিন?ব সঙ্গে যুক্ত কবে দিবেছেন। নহজ ভাষায় চিত্তাকর্থক গজ্পের 
আকর্ষণ স্বলপশিক্ষিতেব মানসিক ভোজেব পক্ষেও অনুকূল হযে উঠেছিল! 
এব ফলে স্বহপাশক্ষিত সাধাবণ মানুষের দল ম্হজেই পৌবাণিক এঁহ্যে ও 
মহাভাবতেব উচ্চ ভাবাদর্শেব সঙ্গে অনেকটা পাঁরচিত হতে পেরেছেন। 

গু 



গ্রহাভাবত 

জনমনোবগ্রনেব প্রতি কাদের দুষ্টি নিবন্ধ থাকত বলে ভাষা-মহাভাবত কখনও, 

সংক্ষিপ্ত কখনও বিস্তৃত আবাব কখনও বূপান্তাবত হাযছে । 
মহাভাবতেব প্রাচীনতম অন্যবাদকবুপে যেস্কযেকজনেৰ নাম শোনা যায় 

তাঁবা হলেন দর্গ্ষ, কধধন্দ্র পবমেশ্বব শ্রীকব নন্দী ও বিজয় পাণ্ডত। এদের 

গধ্যে বিজ্রঘ গণ্ডিতেব অলগকন্ প্রমাণিত হযেছে সৃতবাং তাঁকে নিষে কাল-ক্ষ-পেব 
প্রযেজন নেই । অপব িনজনেৰ আস্তত্-অনস্তত্ব ?ন্যেও বহু মতাস্কব ও 

মসগবুদ্ধ হযে গেছে। সম্প্রতি ড. মুনীন্দ্রকুমাব ঘোষ গঞ্জাধকে প্রাচীনতম 

মহাভাবতেব অনুবাদক বুপে উপদ্থাপিত কবাব চেস্টা কবেছেন। মত 
তাঁব গ্রন্থ থেকেও সঞ্জয সব্বন্ধে বিশেষ গকছ জানা বাধ না। ড. সুকুমাব সেন 

গনে কবেন পর্বেবঙ্গে সঞ্জষ সংাহতা" নার্মত হষ অগ্টাদশ গতরে। বিভিন্ন 

কাবিব কনা সংকলিত হযে এই মহাভাবতখানি গ্রডে উঠেছে, “কিন্তু সঞ্জষ 
নামে কখনও কোন ব্যন্ত বাংলাঘ মহাভাবত বচনা কবেন নাই।” কবীন্দ্ 

পবমেম্বব ও প্রীকব নন্দীকে নিষেও মতাঁববোধ আছে । কেউ কেউ উভযকে 

এক ব্যন্তি ধনে কবেছেন। কবীন্দ্রেষ পদথিব সভাপর্কে আধরা পলখক শ্ত্রীকব 
নন্দ” এবং “কাব গঙ্গানম্দী” নামও দেখতে পাই 1 কবীদন্দ্র পবমেনবর ও 

প্রীকব নন্দ্শ উভবেই চট্ুগ্রাম বাজনভাব পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কবেছিলেন। 

হোসেনশাহদ বাজত্বকালে চট্ুগ্রামের শাসক ছিলেন পরাগল খান ও তাৰ পনর 

ছুটি খান। পবাগলেব আদেশে কবীন্দ্ সপ্পূর্ণ এবং ছুটি খানের আদেশে 
শ্রীকব নন্দী জৈমিনিব অধ্বমেধ পর্ব রচনা কবেন। এ*দেব তিনজনের মহাভাবত 

পূর্ববঙ্গ লীখত ও গ্রচাবত হযেছিল বলে এবং প্রত্েকেব বচনা মিশে ঘযাওয়াব 
জন্যে বহাঁদন এদেব ঘ্বতদ্দ আন্ত সম্বন্ধে সন্ধিগ্ধ থাকতে হয়েছে। দীপ 
প্রমাদধশত যেসব ভ্রান্তি উৎপাত্ত হযেছিল বর্তমানে তা সম্পর্ণবুগে 
1তবোহিত না হলেও এই 'তিনঞজনেব স্বতন্ত্র মহাভাবতেব সন্ধান পাওয়া গেছই। 

পাঁশচমবঞ্জে লেখা প্রথম মহাভাবত-কাহিনগ হল বাশচন্দ্র খানেব অধ্থমেধ 
পর্ব, জৈমিনি সংহিতাব আদর্শে রচিত। মহাভাবতের শ্রেষ্ঠ অনবাদকবংপে 
আমরা কাশীবান দাপকে গ্রহণ কবে থাঁক॥ ভাবা-বামাফণেব কাব কৃন্তিবাসেব 

সত্গে ভাষা-মহাভাবতেব কাঁব কাশীবাম দাসেব নাম এক নিঃম্বাসে উচ্চাবিত হয । 
বাংলা গহাভাবতেব মধ্যে সললিত ছন্দে তৎসম শব্দাঢা ভ'ষাভঙগিমায পবিচিত 
পবিবেশেব অপর্র্ব ধর্ণনা কবে কাশীবাম অসাধাবণ জনাপ্রিঘতা অন কবেন। 
আধর্ণনক দৃদ্রেণযন্তের বলাণে ক শীবাম ও কৃত্তধাসেব কাব্য তাবং হিন্দ 
বাঙালীব গৃহে ধর্মপ্রদ্থন্টপে সমাদব লাভ কবছে। কিন্তু আনুসম্ধানেব ' 
ফলে জানা গেছে অধুনা প্রচলিত কাণনদাসন মহাভারতেব প্রথম চার্ট গ্ৰ 
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এভন্ন বাক চোগ্দাটি পর্ব কাশীবামেব ঝ্চনা নয। তিনি প্রায় চাবটি পর্ধ লিখে 
লোঝান্তাঁবত হলে অন্যানা কিবা বাকী অংশ বচনা কবেন এবং একটি কাশীদাস 
সংহিতা প্রস্তুত হয । কাশশদাসী যহাভাব'ত নিত্যানন্দেব নাকীপব্ঃ নন্দবাধের 

দ্রোণপর্ব, বঘ-নাথেব অশ্বমেধ পবঠ জিত ঘটকেব মুষলপর্ব প্রভত যুক্ত হযেছে 
বর্তমানে অবশ্য সব পরেই কাশীবাসী ভাঁণতা দেওষা হয। এই গ্রন্থথানি 
অন্যান্য সমগ্ত কবিব সূষ্টি ও গৌবব আত্মপাং করে স্বমহিমান্ন আজো প্রতিচ্ঠিত 

রয়েছে। 
কাশশবামের সমকালে ও পরবতী সময়ে আবো অনেকেই সম্পথ" বা আংশিক 

মহাভাবত বচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁদেব অধিকাংশই পুবাতন ধাবা 
অনুকরণ কবে গ্রজনুগ্গতিক পথে পদচাবণ চেষ্ট। কবেছেন বলে তাঁদেব মধো 

উল্লেখযোগ্য কবিপ্রতিভাব সন্ধান পাওয়া যায় না। কাশীবামদাসেব পরবর্তাঁ- 

কাল সম্পূর্ণ মহাভাবত সংক্ষেপে কনা কবেন মল্সভূমেব কবি শংকব কাঁকন্দু 

তিনি বৈষব অধ্যষিত বিষুপুবের মজ্লবাজদেব পৃষ্ঠপোষকতায় একাধিক 

ধমাগ্রন্থেব অনুবাদ ও অদংখ্য পৌধাখিক পালা রচনা কবে অভ্যন্ত জনাগ্রধতা 
অর্জন করেন। তাঁর মতো এত আঁধক সংখ্যক গ্রন্থ মধ্যযুগের অপর কোন 

কাব বচনা কবেছেন বলে জানা যায় না। মহাভাবত ছাড়াও তিনি বামাধণ, 
অনাদিমঙগল, শিবধঙ্গল, গোবিন্বমঙ্গল বা ভাগ্বত ও বহু পোবাঁণিক পালা 

লিখেছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গেব সবি, ডীঁড়িষযা ও বিহাবেব সীঘান্ত অঞ্চলে, বাংলাদেশ। 
আসাম ও বমণ সীমান্তে কবিচন্দেব গ্রন্থাদব অজগ্র অনুলীপ পাওয়া গিযাছে। 

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসে বহগ্নন্থপ্রণেতা বুপে শংকব 
কবিচন্দ্েব বিশেষ স্থান থাকলেও তাঁকে নিষে বিস্তাবিত আতলাচনা বিশেষ হয়নি । 

উনিশ শতকের প্রথমদিকে পাকুডেব বাজা পৃথবীচন্দ্র তিবেদী তাঁর গোবীমঙগল, 

কাব্য (১৮০৩ ) গ্রন্থে সেকালেব বিখ্যাত কষেকখানি গ্রন্থ ও গ্রম্থকাবেব নাম 
উল্লেখ কবেছেনঃ তাব মধো কাবিসদ্দ্রেব গোঁবন্দমঙ্গলেব কথাও বলা হযেছে । 

পৃথবীচন্দ্র কীতিবান। কাশীদান, মুকদ্দবাম, ভাবতন্দ্রের সঙ্গে কবিচন্দ্ে 
উল্লেখ ক্বায বোবা যাচ্ছে অন্যান্যদের মতো কবিচন্ত্রও বিশেষে খ্যাতিসম্পন্ন 
ছিলেন। পববতাঁকালে তাঁর গ্রম্থানি না পাওয়াঘ এবং বগনাব উৎকৃষ্টাংখ 
মনদ্রণবন্ত্ের প্রভাবে কুত্তবাসী ও কাণাী দাসী গ্রন্থে বত হওযাব কাবমন্দ্র প্রা 
[কমতি অন্তরালে নিরণসিত হন । 

সর্বপ্রথম কাঁবব দৌহিত্র বংশোগ্ভব পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় 
ভাগবতামৃত শ্রীত্ীগোবন্দমঙ্গল' নামে কাঁকন্্র বাঁচতি অনেকগ্াল ভাগবত 
বিষযক পালা গুংগ্রহ কৰে একত্রে প্রকাশ কবেন (১৩৪১ বঙ্গাধ্দ )। এই গ্রন্থের 
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ভ্মিকাষ তিনি কাব জণীবন ও অন্যান্য বচনা সদ্বন্ধেও কিছ; ছি, আলোচনা 
কবেন। তাঁর কাজ শ্রমসাধ্য সতা কিন্তু তান কাঁধচন্দ্রকে বহু প্ববিতাঁ 
টৈতন্য-পাঁবকবদেব সমসামাষিক মনে কবেছেন। ড দীনেশচন্দ্র সেনও কাঁবন্দুকে 

আঁত দীর্ঘায়ু (১৫৯৬-১৭১২) এবং চৈতন্য পবিকবদেব অন্যতম বলেছেন। 
(তিনি কব্চিন্দ্েব মহাভাবত পম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বোধহঙ্স 

নিত্যানন্দ ঘোষ হইতেও ধিশিষ্টউতব একজন কাব তাঁহাব সমসমযে মহাভারত 

অনুবাদ কাঁবযাছিলেন ইহাব নাম শংকব এবং উপাধি ছিল কাকিন্্র। 

তমোনাশ দাসগুপ্ত তাঁব গ্রন্থে কাঁধচন্দ্রকে সাগবদিধাব কাব শংক বন্দ্যো- 

গাধ্যাযেব (বামশংকব ) সঙ্গে আঁভন্ন কল্পনা কবেছেন। বাঁবভূমেব শিববতন 

নিত তাঁব বিঙ্গীব সাহিত্য সেবক” গ্রন্থে কবিচন্দ্র সম্পাকিতি কিছ; আলোচনায় 

প্রমাণ কবতে চেষেছেন 'শংকব এবং “কবিচন্দ্র 'ভন্ন বান্তি এবং কব্চন্দ্র পন্দ্রা” 

বা বান পোদ্দাবাডাহ গ্রামেব আধিঝাসী ছিলেন। 
মনণন্দ্রমোহন বসু শংকব কাঁক্চখ্দরেৰ সম্পর্কে বিস্তাবিত আলোচনা কবে তাঁব 

কবিত্বণন্তিব কথা বলেছেন। তাঁব মতে, কাবিস্ব সম্পদে কাঁব্ন্দ্রেব কাবা 

শ্রেন্ঠগ্থানীয় না হইলেও সবল ও প্রাঞ্জল ব্চনাব জন্য যে ইহা লোকেব চিন্ত 
আকর্ষণ কাঁবতে পাবযাঁছিল তাহা কতকগযীল পালাব অত্যধিক গ্ুচাব হইতেই 
বুঝিতে পাবা যাষ। ভ. স্কুমাব সেন তাঁব গ্রন্থে শংকর কৰিচন্দ্রকে নিষে 
সাগান্য আলোচনা কবে কাব অপাবিসীম জনাপ্রধ তাব মুখাপেক্ষাঁ হযে বলেছেন, 
প্রাপ্ত গণথব সংখ্যা বিচাব করিলে ইহাকে পুবাণো কবিদেব মধ্যে অত্ন্ত 
উচ্চ স্থান 'দতে হয।” ড. আসিতকুমাব বন্দ্যোপাধায় শংকর কাবচন্দ্ের 
“গোবদ্দমঙ্গল'কে সাঁহাতাক উৎকর্ম গিচাবে উল্লেখযোগ্য মনে কবেছেন, থিই 
প্বেব মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচাবে কাঁবিন্দ্র উপাধক শংকব চক্ষবতাঁকৃত 
'গোবন্দমল” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুঘাব বন্দ্যা- 
পাধ্যাযেব মন্তব্যটিও প্রীণধানযোগ্য। তিনি কবিচন্দ্র িধয়ক আলোচনাষ 
অংশগ্রহণ না কবেও কবিচদ্দ্র সম্পকে বলেছেন, 'কবিচণ্দ্র শ্রীগংকব চক্রবতঁ 
মধ্যয,গেব অন্যতম শ্রেম্ঠ কবি। বত'মান পণধথসংগ্রহে তাঁহাব যে নানাবিষয়ক 
রচনা লংগৃহাত হইষাছে তাহাতে তাঁহাব অনাধাবণ শাস্তজ্ঞন ও বিষন্ 
নিবণচনেব বৈচিন্ত্য সম্বন্ধে আব কোন সংশঘ থাকে না। বামাযণ-মহাভাবত- 
ভাগবত-অন্যান্য পদ্বাণ বৈষ্ণব শংদ্ব--সমস্ত বিষষেই তাঁহাব সমান আঁধকাব ও 
সমস্ত হইতেই তিনি বদ আহবণ কাঁবষা পাঁচালী আকাবে সবসাধাবণেব মধ্যে 
পৃবিবেশন কাঁবযাছেন। উদ্ধূতিসমূহ হইতে তাঁহাব ব্চনাব প্রসাদগণ ও 
্রাঞ্জনতা বিমধেব সুষ্টি কবে। তাহাব সন্ত কনা একক 'করিয়া প্রকাশ 
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ভদমকা 

কাঁধিলে তাহা বিবাট আকার ধাবণ করিবে ও তিনি যে ১৬১৭ঘ শতাম্দীতে 
বাংলাব মানস সংগ্কীত ও চিন্তাধারাব প্রতিনাধস্থানীয় কবি ছিলেন তাহাও 
স্পট হইযা উঠিবে 1 উপবোন্ত মন্তব্যসমন্টি থেকে বোঝা বায়, মধ)ধুগের 
শেষপবেব খ্যাতিমান কাবরূপে কবিচন্দ্রুকে মকলেই স্বীকাব কবলেও তাঁকে নিষে 
বিস্তারিত আলে্না হয়ীন। কাঁবচন্দ্ের সময়, পঠ্ঠপোষক বাজা, কবিচন্দ্র 
নামা এবং কবিচন্দ্র উপাধিক কবিব দমস্যা, শংকর নামেব সংখ্যাধিক্য প্রভ্তি 
নিষে বহু গণ্ডগোল সৃষ্টি হওয়াষ সমস্ত বিষষটি জটিল হযে উঠেছে । 

বাংলাসহত্যে মহাভাবতেব সম্পৃণণ ও পর্ণঙ্গ অনুবাদ বিবল। এই শাল 
মহাকাব্যথানিকে মাতৃভাষায় বুপান্তাঁবত করাব ক্ষমতা খুব কম কাঁবিবই ছিল, 
যাঁদেব ছিল তাঁবাও গ্রম্থ সমাঞ্চ করাব পূবেই পবলোকগমন কবেন। শংকব 
কবিচন্দের মহাভাবতখানিব বহুদিন দুট্টিব অন্তবালে ছিল। ভাগবত এবং 

বিষ্পবী র্লামাণধানি নিয়ে বত আলোচনা ও প্রচাব হযেছে মহাভাবতাটকে 

নিষে তাব অর্ধেকও হয়নি। অনেকেই গ্রন্থথানির আলোচনা বা উল্লেখ পর্যন্ত 

কবেননি, যাবা কবেছেন তাঁবাও বিশেষ আলোচনা বা মূল্যাষণের স্টো কবেননি। 

অথ বৈধাসকী মহাভাবতেব সংক্ষিপ্ত অনুবাদব্পে গ্রন্থটি বিশেষ মধণদা দাবি 
করতে পাবে! বাংলাদেশে এই ধরনেব সাবানূবাদ বিবল, অম্বমেধপর্ধে জৈমিনির 

পাবিবর্তে ব্যামদেবকে অনুসবণ করেও কবি দৃলভ দ্টান্ত স্থাপন কবেছেন। 
গ্রদ্থাট বহ্দিন দুষ্টিব অন্তবালে থাকাব জন্যই সম্ভবতঃ সমালোচকদের দাবা 
অবহেলিত হযেছে। মল্লভমেবাজ্যে বাস কবে একাধিক কাবা রসনা কবলেও 

মল্লবাজসভাকাববৃণে শংকর কাব্চন্দ্র বাজা গোপালামংহদেবেব আদেশানূকমে 
খকিমান্ন গ্রদ্থই বগনা কবোছলেন নে গ্রদ্থটি হল মহাভারত । সুতরাং এ গ্রদ্থটি 

নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কবি পৃর্িচয় 

মধাযুগেব কাবদে ব্যক্তিগত পারচয তাঁদের হ্রচিত জীবনবজ্দ্ত অন্পই 
পাওষা যায়। সন-তাবিখের প্রাতি গুদাগদনা দেখিয়ে ভাবা অনেক সময 

অলৌকিক দৈবনির্দেশ বা গ্বগ্লাদেশকেই প্রাধান্য দান কবেছেন। ফলে, তাঁদের 
প্রকৃত পাবিচয় উদ্বাটনের ক্ষেত্র পূঞ্জীভূত অনুমান অজস্র ভাম্তিব্পে অযথা 
িডদ্ধনা সৃষ্টি করে। শঙ্কব কবিচন্দ্র মুকুশ্দবামের মতো বিস্তাবিত আত্থপরিচয় 
দান কবেননি। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থের অজন্্র ভাঁণতাঘ ছাঁডযে থাকা বিববণ 
থেকে কাঁবব জাঁবনেব কিছ; কিছু পাঁবচঘ সংগ্রহ কবা ধায়। কবিব দৌহিত্র 
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শহাভাবত 

বংশোদ্ভব মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ও বহ: উপাখ্যান সংগ্রহ করেন! তাঁর 
সংগৃহীত 'িবববণ ও কাঁবব ভাঁণতাগতীল থেকে কাঁধব মোটামুটি পাব 

পাওয়া যায ! 
শাংকব তাঁব বাসন্থানেব কথা বহ? ভাঁণতায় *পন্টভাবে লিখে গিষেছেন ঃ 
মল্লভূমি পান্বায বদতি” (বলা গ' পশথ ২৬৭১/৪৬ক) 
“নেগাব দক্ষিণ 'দিগে পান্যায় বসতি” ( দ্রোণপব“) 

নেগাব দক্ষিণে ঘব পাশ্বায় বসত? (বব, মি, পাঁথ ৫৬৭৫ ) 
ণদ্বজ কবি5ন্দ্র গাষ পান্বাধ বনতি (শ্ুবল পর্ব ) 

এই পান্বা বা পানযা (পেনো ) বত'মানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত একটি 
পলীগ্রাম । 'বষ্কুপুর শহব থেকে এই গ্রামেব দবত্ব প্রা ৩২ কিলোমিটার । 

গ্রামাট উত্তব-্দাক্ষণে লা আযতনে খুব ঝড় না হইলেও বেশ জনধহূল। 
এখানে প্র'্ন তিন খত ঘব লোকেব বাস এবং লোকসংখ্যা প্রা দেড় হাজাব ।+১ 

পানুষা গ্রামেব পূর্বে ছেনো ও উত্তবে লেগো গ্রাম বর্ত'মান। কধি অধিকাংশ 
সময়েই লেগো বা লগাব উল্লেখ করেছেন সম্ভবতঃ এ সমযে লেগো সমহ্ধশাল? 
গন্ডগ্রাম ছিল। তাঁব দমসামাষক বা অঞ্প পববতা আঁলগচন্যার কবি প্রভুবাম 
মুখোপাধ্যাযও 'লেদ্বা গউৰ ঘাটে” ধর্মের পাঞঠস্থান উল্লেখ কবেছেন। পান,য়াব 
অগব কবি গ্ব্দাস মুখেপাধ্যা পানূষাব আরো স্পন্ট বর্ণনা কবেছেন। 

£ছেনাব পশ্চিমে লিগাব দাক্ষিণে 

গানুষা গ্রামে বসাঁত। ( উধাহবণবাণষদ্ধ ) 
1বফুপ বে সাহত্য পাঁবষদে রাক্ষত কাবচদ্দরেব “নম্দাবদাষ' পাথতে আছেঃ 

'চেন্বার দাঁক্ষণ [দিগে পান্বাঘ বসতি, 
এই চেন্দাও লেগো-সা্িহিত একটি মাঠেব নাম, এখনও “চেদোর মাঠ" নামে' 

গবিচিত। 
পানদ্যা গ্রামে খংকব কবিচন্দ্রেব বাম্তুঁভিটা আজও বতমান। তাব ?নকটবতত 

অনেকখান স্থান জুড়ে বাস কবেন কাঁবচদ্দ্রবংশীষ বিশাল চক্রবর্তী পাঁববাব। 
গ্রামে এ অঞ্চলটি 'কাঁকদ্দ্রপাড়া” বা রুবতণ পাড়া, 'ভটটাস্ পাড়া থামুন 
গাড়া' গ্রভত নামে পাবচিত। কাঁবব কুলদেবতা প্রঘুবীব' ও দামোদর, 
নারাষণাঁশলা এখনও চক্তবতাঁদেৰ ছাবা নিত্য পঁজত হন। পালা বা পষণয় 
অনংদাবে তাঁরা বঘুবাঁধ ও 'দামোরবেব পুজাব ব্যবস্থা কবেন। 

শংকর কবিচন্্রে ব্যন্তিগত জীবন ক্বম্ধে বিশেষ কিছ? জানা যাধ না। 
তিনি শাণ্ডল্য গোত্রজ বান্দাপাধায় বংশোদ্ভব রান্ণ পণ্ডিত 'ছিলেন। 
বজন-যাজন '্রযাব জন্য পর্বপবূষগণ স্ভবত চন্রবত্ণ উপাধি গ্রহণ কবেন। 
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ভগকা 

তাঁদের আদ নিবাস কোথাব ছিল, তাঁবা অবখ্যনংকুল মল্লভ্মধাজযোব প নৃষাষ 
কবে বসতি স্থাপন কবলেন তা? জানাব কোন উপায নেই । এ গ্রন্জে একটি 

নতুন বিববণ পাওষা ষয়, বিষ্ুপৃব সন্নিহিত দৈবন্্র-পণ্ডিত অধনাত চাকরহ 
গ্রামের দু'একজন প্রাচীন আধবাসীব নিকট থেকে । বিষুটপুব সাহিত্য-পবিষং- 
এব সেকেটাবী প্রমান লাল সিংহ আমাদেব চাকদহ গ্লামনিবানী চক্রবতাঁদেব 

সঙ্গে সবপ্রথম যোগাযোগ করতে নিদেশদান কবেন। তিনি এ গ্রামস্থ একটি 
জলাশযেবও সন্ধান দিযোছলেন যেটি এখনও কিবিন্দ্র পকুব' আখ্যাধ 
আঁভাঁহত হয ॥। এ জলাশযাঁট বহুদিন যাবং চত্তবততী পাঁববাবে সন্পান্ত বই 

গাব্গাণত হযেছে বত'গানে সোট তাঁদের দৌহিন্্ বংশেব আধকাবে আছে । 

জলাশয্নাটব তাঁবতাঁ একটি বিশাল 'শিবালদ্দ এখনও পথচাবীদেব দৃষ্টি আকর্ষণ 

কবে। চাকদহনিবাসী চক্রবতণ পাবিবাবের দূশতিনজন স্দস্যেব সঙ্গে আমবা 

যোগাযোগ দ্থাপন কাব । তাঁদের অন্যতম গোপালনগব নিবাসী শ্রী তু 
চন্রব্তণ স্মতিচারণেব মাধ্যমে চাকদহেব সংবাদ দান করেন । 'িষুপুবানবাপ? 
ড. তিলকচন্দ্র চক্ষবতাঁ ও তাঁব পত্র শ্রীমধ্ূসংদন চক্কবতাঁও চত্রবতাঁ মহাশষের 
মতামত সমর্থন কবেন। এ'দেব মতে, কাঁথচদ্দ্র চক্ুবতাঁ তখদের পৃব্পুব্ষ 

ছিলেন এবং বিষুপুব বাজসভায় নিতা উপস্থিত হবার দয তান চাকদ.হই 
বসবাস করতেন । কিন্তু কোন ধাবাবাহক বিববণ বা বংশলতিকা তদের নেই । 
কাবচন্দ্র তদের উর্ধ্বতন কোন: পৃঝুৰ সে সন্বন্ধেও তিশবা নীবব। তুলনামূলক 

ভাবে পানূযাব দাাঁব অনেক বোঁশ। কাব স্বধং বহ্ূবাব পানয়াব কথা 

বলেছেন। প্রমাণ না থাকায চাকদহের দাবি অগ্রাহ্য হলেও উভয় চক্তবত? 

পাববাবের মধ্যে কয়েকটি আম্চর্যজনক লাদশ্য আছে বলে আগরা চাকনহেব 
দাবিকে একেবাবে ডীঁড়য়ে দিতে পাবি না। চাকদহেব চক্রবতাঁবাও শাশ্ডিলা 

গোত্রজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহ্ষণ পশ্ডিত। তশদেব আদি নিবাস গ্ছল বর্ধমানের 
নিপাড়ি বংশীঘ।টি' গ্রাম। তখদেব আদি পুরুষ ছিলেন ?বনোদকৃষণ 

বন্ব্যোপাধ্যাষ। তব পাত্র বধুনাথ বা বধুনন্দন বিষ্ুপুবে মল্পবাজসভাষ 
আগ্রমন কবেন এবং চাকদহ অঞ্চলে বিস্তৃত 'নিচ্কব ভূসম্পাত্ত € ১৫০ (বিঘা ) 
লাভ করে সেখানে বমবাস্ স্থাপন কবেন। প্রবার, রাহ্মণ বঘ:নাথ বা বঘুনম্দন 

রাজাকে (বাব হাত্বীব 8) আশীবখদ কবতে এলে বাজা অবঙ্জাভবে দান রাহ্ধাণকে 
অবহেলা প্রদর্শন কবেন। ক্ষুব্ধ র্াহ্থাম আশীর্বাদ পুজ্প সম্ম্ধন্থ একটি 
বুপকাম্ঠেব ওপব স্থাপন করা গান্র ঘূপ্কাঞ্ঠ জীবন্ত তবূতে পরিণত হষ। 
রাজা ভীত হযে রাঙ্গণেব মানা 1ভক্ষা কবেন এবং তাঁকে চক্তবতাঁ উপান্ধ ও 

ভ;সন্পান্ত দান কবেন। পববতাঁকালে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনায় এ'রা বি.শষ 

চি 
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দক্ষতা অর্জন কবেন। এই বংশেব হংসেত্বব চক্কবতাঁ কৃতি জ্যোতিষশাস্নবিদ 

বুগে স্মবণীয হযে আছেন। সে ধাইহোক, বঘুনম্দন চক্রবতাঁব নিগ্ৃতম কোন: 
প.বূষ কবিচন্দ্র ছিলেন জানা যাযনি। তবে দুই পাঁধবাবেব মধ্যে কিছ সাদৃশ্য 
আছে হোন রকম পাঁঝ্িঘ বা যোগাধে গ না থাকা সত্থেও। প্রথমতঃ উভয় 

চক্রবতদুবশই শাণ্ডিল্য গো বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোদ্ভব ব্লাহ্ষণ। 'ছ্িতীযতঃ, 

তশবা মনে করেন চক্রবতর্ণ উপাধাট বাজপ্রদত্ত চাকদহবাসাঁব মতে বাজা 
বীবহান্ধীব প্রদত্ত, পানুয়াবাসীবা এ পম্বচ্ধে নীরব। তৃতটযতঃ্ উন 

পাঁব্ধাবই স্থানীয় ব্রা্থণদেব গুববেংশ অর্থাৎ ভ্রাঞ্থণদেব গৃহে ক্রিষাকর্ম 
অনুষ্ঠানে চক্রবতাঁবা পৌবোহিত্য কবেন॥। চাবদরহবাসীবা অন্রাঙ্ধণদেব দান 
গর্যন্ত গ্রহণ কবতেন না। চতুর্থ'তঃ, উভয় পঁববাবেব গৃহদেবতা বঘুবাঁব ও 
দামোদব নাবাধণ শিলা । চাকদহবাসীদেব গ্রতে রঘবীবেব পুজা প্রবর্তন 
কবেন ব্ঘ্লাথ বা রঘনন্দন। পানয়াবাগদের তে বঘুঝীব বেশি প্রাচীন 
[কিন্তু পজাপ্রবতকেব নাম অজানা । পর্যাঘ অনুসারে এই গৃহদেবতাদের 
নিত্য পুজা অন:গ্ঠিত হয। চাক্দহে অবণ্য “বঘুবীর' ও পামোদব' ছাড়াও 
'বাসুদেবঃ ও শ্লৌধব' নাধাধণ শিলা পনুক্িত হয় ॥ উভভ্ল স্থানেই বিধবার শিলা 

দটি আকাবে কছ? বড। 'বধুবাঁ ও পাামোদব'কে উভয় বংশই কাবচন্দ্ের 
স্বহস্ত পাঁজিত বলে দাবি কবেন। পণ%মতঃ, উভঘ বংশেবই কুলগুবুব নিবাস 

ছিল বিফুপুবে। যন্ঠতঃ কৌলিক ধর্সে বৈষ্ণব হলেও কাঁবচন্দ্রেৰ শিবান:বান্তব 
বহদ প্রমাণ পাওয়া যাষ। পানষাব কাঁবব স্বহস্তপাঁজত শিব ও চাকদহে 
কবিচন্দ্র পুকুরেকঃ পাশে তশব প্রাতম্ঠিত বিশাল শিবালগ্গ আমাদেব মনে মিশ্র 
ধাবণা সৃষ্টি কবে। সগ্তমতঃ উভয় পাঁর্বাবে এক নামের একা'ধক উল্লেখ 

দেখা যায। যেমন কঝিচন্দ্র কুঞ্জবিহাব, গোকুলানন্দ । 
উপবোন্ত লাদ,শ্যমলেক ধাবণাগ:ঃলি থেকে কোন 'সিম্ধান্তে সহজে আসা 

সম্ভব নয । আমাদেব মনে হয়, কবিব জন্মস্থানরঃপে পানূযাব দাবি সোচ্চার 
তিকই িম্তু নিবচ্চাব হলেও চাকদাহকে কবিব পববতর“ক।লীন বাসম্থানবূপে 
গ্রহণ কবাব সম্ভাবনাকে বাতিল করা যায না। বি শষ কবে বিষ্ুপুব ও পানু- 
প্লাব দদবত্ব প্রায় ক্যাড় মাইল, সেখান থেকে কবিব পক্ষে নিত্য বাজসভান্ন যোগ 
দেওঘা সন্ভপব ছিল ন!, অপবাঁদকে চ'কদহ বিষুপুর থেকে মাত্র মাইল তিনেক 
দখে অবস্থিত, মল্লবাজাদেব প্রমোদভ্রঘণ এবং বিশ্রামাগাবের স্থান রূপে চিহিত। 

এই পাঁরবাবে বক্ষিত কবিচন্দ্ের বহ্ পথ পাওয়া গেছে, বতগ্নানে এ পথ 
গুল বিষ্কপূব সাহিত্য পাবিষৎ-এ ছ্থানান্তাবত হযেছে । যাই হোক, কোন 
নিশ্চিত প্রমাণ না থাক এবং অনুমানের ওপব ভিত্তি কবে কোন সিদ্ধান্তে 
আসা উচিত নষ বলে এ প্রনঙ্গ থেকে আম্বা বিবত হচ্ছি। 

৯১০ 
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শংকর ক'বচন্দের [পতামহেব নাম নিত্যানন্দ চক্ষবতী এবং মাতামহের নাগ 
ছল গণ্গাবাম মুখোপাধা র। গধারাম পানয্লোনিধাপী এবং প্রবল প্রতপাত্ি- 

শালী ব্যন্তি ছিলেন। শংকব মহাভাবতেব একদ্থানে লিখেছেন, 
সাতামহ মহাশ্ধ 'দিজ গঙ্গাবাম । 
দোদন্ড প্রতাপান্বিত দ্বগ্রামেতে ধাম)" (বনপর্ধেবি একটি গর্থ ) 

গান্যা গ্রামেব প্রাচীন শিবন্দিবাটি সম্ভবত শংকবের মাতামহ ভবদাজ খোজ 
গঙ্গাবাম মুখোপাধ্যাষই প্রীভষ্ঠা কৰেন। মান্দিবাটিতে কোন প্রাতচ্ঠালাঁপ না 
থাকলেও এ আলে 'ঙ্গাধধননামা শিব আর নেই) নাধসাদৃশ্যে গঙ্গাধবকে 

গল্গাবাম গ্রাতীষ্ঠিত বলেই মনে হয । গগাবাম অধস্তন পুব্ষবাই এ মন্বিবের 

প্রধান সেবারেং এবং গ্রাত দৈন্ন সংক্ৰান্তব গাজন উৎসবে সমব তাঁবাই হন 

গল্গাধরের প্রথম পুজারী। বনপর্বের অপব একটি পণথতেও গঙ্গাধধের 
উল্লেখ দেখা হায় 

দুভ্কাধবের পাদপদয ভবসা আমাব । 
তোমা বিনে ভবার্থবে কে তাববে আব ॥ 

অবশ্য উদ্ভিটি লাপিকাবেও হতে পারে কাবণ পান্নার গঙ্গারামেব বংশধরগণ 
'গাষেন' বংশ নামে সুপবিচিত। এই বংশের বসুদেব এবং বৈদ্যনাথ মল্পবাজ 
গোপাল নিংহের রাজনভাব ও অন্যন্র গাষকরূপে ধমগ্রন্থাদ পাঠ ও কথকতা 
করে গাষেন' উপাধি ও ভূসম্পান্ত লাভ কবেন। কাঁধিন্দ্ের গায়েনের নাম 
ছিন বসুদেব। রামাধণ ও মহাভারতের নানাম্থানে বন্থদেবের উল্লেখ আছে 
কিন্তু শিবমঙ্গন, অন্যাদমঙ্গল বা ভাগবতে বন্ুদেবের নাম দেখা যাষানি। কাব 
লিখেছেন ঃ 

কিবিচদ্দ্ের বনুদেব প্রথম গান ॥ 
সংক্ষেপে বচিল পোথা গানেব কারণ ।' (বামাযণ) 
কহে কাব শংকব বস্তুদেব প্রাণ মোৰ 

আগাান বলাবে মুখে বাণী । (সভাপবণ 
বিজুদেব বটে মোব প্রথম গাষন। 

সংক্ষেপে রাচল পোথা গানেব কাবণ।, (বনপবণ 
'সংক্ষেপে আঠার পর্ব কাঁব বাদ্ধীদিনে। 
নংপ আজ্ঞ পাধ্যা দিল বসুদেব গানে ॥ 
বন্ছদেবেব কণ্ঠে বস্যা বলাইবে বাণী । 
গনকা ল সাবদা লমেত চন্রপাণি ॥ [ম্বর্ঘবোহণ পর 

বদের গায়েন সম্ভবত নিভেও-বছ কিছ; কাব্য চ্ণ কবতেন। কলকাতা 
১৯ 
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[বণ্ববিদ্যালফে দ্িজ বসদেবেব একটি খাঁণ্ভত “একাদশীব পণচাল?” আছে, 
আমবা পান.বা থেকেও তার বচিত একাদণীব পাঁগলীব খন্ডাংশ পেযোছি। 

তাতে [তানি একাদশশীব পণচালীকে 'নাবদী পুবাণ'ও বলেছেন গাক্ষি ইহার 
নাধদশ পৃবাণ । অন্য, 

ণ্জ বসুদেব বলে শুন নর্জন। 

একাদশ? কাঁরলে নাঞ যম দবগন !, 

মৃহাভারতেব বনপর্বেব দ:-একটি উপাখ্যানও বোধ হয বসৃদেব নিছে বচনা ও 
সংযোজনা কবেন। [কিবাত-আভন যুদ্ধের দু-একটি ভাণতায আছে 'কাঁকচদ্দে 
বন্দ্যা ছিজ বসদেব গান।' তিনি কবিব অত্যন্ত প্রিয়পান্র ছিলেন সন্দেহ 
নেই, গঞ্গাধামেব বংগধববূপে তান কাঁবর আত্মীয় স্থানীর ছিলেন বলেই মনে 
হয কাব্ণ মহাভাবতেব বনপর্বে তানি স্ববাচত আখান সংঘোজনেব সময় 

লিখেছেন, 

কাবিচন্দ্র নূত 'দ্বিজ বনুদেব গায় ॥ 

এই উত্তি থেকে মনে হয বসংদেব গঙ্গাবামেব প্রপোরগ্থানীঘ ক্টে ছিলেন। 
এদের বসান পুঝুষ শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায বংশলাতকাব বিববণ দিলেও 
কোন লিখিত প্রগ্নাণ পাংঘা বায়নি। শ্রীমখোপাধাষেব উত্বতম হষ্ঠ বা 
সপ্তম পৃঝুৰ ছিলেন বলুদেব এবং বৈদ্যনাথ | বৈদানাথ বসংদেবেব ভ্রাতা বা 
প্র হতে পাবেন। সে যাই হোক, কবিপত্র কূঞ্জব্হাধধী বসদের গ্রান্ছনের 
উল্লেখ ববেছেন। বোধহধ, দিতাব গৃত্যব পব বামাধণেব খেষাংশ বচনায় 
ঝবিপূত্রকে উৎসাহিত কবেন বস্দেব । কঞবিহাকী এবস্থানে লিখেছেন, 

'বনুদেষ গাষেন মম পিতব প্রাণধন 

উপবোধ কবিল আমাবে। (অদ্ভূত কাণ্ড) 
অথ, কঞজাবহাবী বনুদেবেব অনুবোধে অদ্ভূতকাণ্ড ঝনা কবেন। পানয়াহ 
বপ,দেবেদ গহ থেকে প্রসব পণথ আমবা সংগ্রহ কবঝোছ। কাঁবিচন্দ্রের মহা- 
ভাবতে প্রাচীন পণাথ এবং অন্যান্য বহু পঠথ তাঁৰ বত'মান বংখধব শ্রীকানাই- 
লাল মখোপাধায মহাশযেব নিকটেই বাক্ত ছিল। 

বাচন্ স্বধং তাঁব [পিতামহেব নামোল্লেখ কোথাও কবেনান কি্ত্ তাঁর 
দৌহিত্র বর্শোদ্ভব মাথনলাল গুখোপাধ্যায সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে জানা যায় 
ভাঁব পিতাযহেব নাম ছিল িত্যানম্দ চক্রবতণ এবং ?পতাঘইদধ নাম গঙ্গাদেবাঁ। 
পাষণ্ড দলন নামক একটি প্রাচীন পীথব মলাটে শংকর কব্চিন্ধেব, তাহার 
ননী গাপাদেবীব, পিতা গনিবাম ও পিতামহ 'নিত্যানন্দের মৃত 7 তাথগুলি 
শ্রান্বাদিকবণেব আবগ্যকে লিখিত বাহ্বাছে 1 
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ভূমিকা শি 

দনতানন্দের পত্র স্রীনবা বা মনবাঘ পণ্ডিত ব্যান্ড ছিলেন এবং পানা 
একটি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা কবতেন। স্থানীয আধবাসীবা এখনও কবর 
বাসন্থানেব লান্নকউবত“ একটি জঙ্গলাকীর্ণ গানকে মুনিরামেব টোল" বলে 
আঁভহিত কবেন। প্রবাদ, “রি টোলেব ছান্্ন্বে পবন্তি !শবত্প্রাপ্ত হত । 

“শৃংকব তাঁব পিতাব কথা বহ্হ দ্থানে উল্লেখ কবেছেন ঃ 
চক্রবতাঁ মুনবাম অশেষ গণের ধাম 

তস্যামূত কবিচল্দ্র গাব ।* (সভাপব) 

কিংবা, চক্তবতর গানবামা  অমোষ গ:ণেব ধাম 
তস্য সত গাইল শংকব।” (বনপর্ব) 

মুনিবামেব গ্রগ্নায পাশ্ডিতোব জন্যই কাবি তাঁকে সব্দা “অশেষ গণেব ধাম 
বলেছেন! কাঁবব মাতাব নাম চদ্পাবত”, তানি পানযাবাসী গঙ্গাবামন্্ৃহতা। 

কবি মহাভাবতের একস্থানে তশব কথা বলেছেন ঃ 

'ব্যাস পদে হধ্যা নত শ্রীন্ীচ্পাবতী সৃত 
কাকচন্দ্র ক্লবর্তী গান (অ শ্রমবাসক পর্ব) 

অধিকাংশ প্রাচীন কাবদেব মতোই কব্চিন্দেব জন্ম দময বা বাল্যকালেব 
কথা সুনিশ্চিতভাবে জানা ঘা না। মুক্ন্বরাম বা বূপবামেব মতো আত্ম 
জীবনী কনা কবে কবি আমাদেব সন্দেহ 'নিধসন কবেনান। আনুমানিক 
১৬৫০ খ্রীঃ অন্দ থেকে ১৬৬০ হীঃ অদ্দেব মধ্যে কোন এক সমবে কাব 

জন্মগ্রহণ কবেন। 
কাঁবব বালাকাল নম্বন্ধে পানগ্লা গ্রামে একাধক বিংবদন্তাঁ প্রচলিত আছে। 

সেই ফিবদম্তগর ধুম্রাধা ভেদ কবে সত্যেব সূর্যালোক দেখা দূবৃহ॥ এই 

ধরনে কিংবদৃণ্তী মধ,যুগ্েব সব কাঁবদের মধোই শোনা বাব। [বিশেষ কবে 
ধর্মগরগলেব অধিকাংশ কাঁবব শৈশবকাহনী এই ছকেই বাঁধা । লব কাঁবই শৈশবে 

পাঠে অমনোযোগী দূবত বালক, গৃহ বা গ্বুগ্হ থেকে বিতাডিত হযে বাই 

অকস্মাং দৈবকৃপা লাভ কবেন! দেধতাবাগ পথে-ঘাটে, আলাঃচ-কানাগে 

লুকয়ে থাকেন এই দুর্ধিনীত আিশোবগুলিকে থিব' দিষে নিদ্রেধ ঘঙ্গলকাবা 

ক্চনা কাঁবষে নেবার জন্য। গুৃখ থালকগল কাবকুলচুড়ামাণ কালিদাসের 
মভো জ্ঞান আহবণ কবে ফিবে আসে দ্রেশে বা কোন ভ্ক্বাদীব দুবাতে 

দৈব-প্রেব্ণাব লঙ্গে আশ্রন্দাতাব অনুপ্রেবণায কাবান্চনা শব হয? এই ধশলেন 

বিববণে কতটুকু সত্য আছে সহজেই অনৃগেষ 1 ষই হোক, পানূযার কণবচন্দ্রে 
নামে গ্রচালিত কিংবদস্তরগলি আমবা সংগ্রহ কবি ম্াখনলাল ম.খপাধ 1যের 

পৃত্রছয শ্রীম.কুন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও হ্রীপুণানন্ন মুখোপাধ্যাম এবং কাব 
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মহাভাবত 

অধস্তন অদ্টম পূব শ্রীঅবাবন্দ চক্ুবতাঁব নিকট থেকে। বালাকালে শংকর 
গাঠে অমনোযোগিতাব অপবাধে পিতা মুনিবামেব দ্বারা তির্কৃত এবং তাঁর 
চতুষ্পাঠীব ছাত্রদের দাব্য লাঞ্ছিত হযে গহেত্যাগ করে মশান সাননীহত একটি জঙগলাকাঁণ" ছানে গিযে বসে থাকেন। সেখানে দেবী পাত বন্ধো রমণণীর 
বেশে কাঁধকে শিবের নাধনাধ প্রবৃত্ত হতে নিদেশ দিলেন। কাব তাঁর নির্দেশ 
মতো িতাব চতুষ্পাঠীৰ অনাতিদুবে একটি বেলগাছেব নণচে ক্টক পবিবৃত 
গাথবেব ওপব বসে শিবের উপাপনা কবেন এবং সিম্ধকাষ হয়ে দৈব-্আশীবা? 
সহ প্রভূত কবিত্বশাণ্ডর আধকাবী হন। এখনও গোঁবাহ্গপাড়ায় এ গ্থানটি 
'বাস্তুদেবতাব তলা' বলে পাবাচত। চক্রবতাঁ বশেব 'িবাহাঁদ সামাজক ক্রিয়া- 
কাষে'ৰ সমযে এ স্থানে সর্বপ্রথম পুজা হষ। চাব পখচাট গাছেব নীচে 
কন্টকাবুত পাথব, একটি লোহাব ভ্রিখ.ল ও প্রাচীন শিবালক্ষ িংবদস্তীব সত্যতা 
বক্ষা কবে চলেছে । 

শংকবের পাঠে অমনোযোগিতাব বত কিংবদন্তাঁই প্রচলিত থাকুক তিনি 
গ্রচুব শাস্তার্দি অধায়ন কবেন এবং সংস্কৃত শান্তিতে তখব অসামান্য দখলের 
পাঁবচব পাওধা যাষ। বাবিধ গ্রদ্থানবা্দে তখব অনাগাস দক্ষতা দেখে ধনে 
ছষ কেন বিষষেই তশব পাশ্ডিত্যেব অভাব ছিল না! বিভিন্ন বামাযণ-মহাভারত- 
ভাগবত-পবাণাদ গ্রন্থ তব পড়া ছিল। পুবাণ-বাঁহভূর্ত লৌকিক কাহ্ন? 
এবং কাজ্পনিক আখ্যান ব্চদাতেও তব কৃতিত্বের পরিচয় পাওযা যাষ। 
ভাবতচন্দ্ব পর্ব বতাঁ কবি হযেও তিনি এাধিক ছন্দে লুননপণ ব্যবহাৰ করে 
কাব্যের সোন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা কবেছেন। কিছ7 কিছ; মুসলমান? শব্দ তখর 
কাব্যে ছাঁউযে থাকলে এ ভাষাকে কাঁধ সচেতনতাব সঙ্গে ব্যবহাৰ কবেছেন বলে 
মনে হব না। তব পাণ্ডিত্া থাকলেও নহজ কাবত্ব ও প্রাঞলতাই ছিল 
কাব্য প্রধান গঃণ, জন্াপ্রযতাব মুল কাবণগ্ড ছিল এই সাবল্য। | 

পিংক্ৰ কোন সময থেকে কাব্চটণ কবেছেন বলা কঠিন। তব কাবো 
বাঁবাসংহ বাজাব উল্লেখ আপ্ছ, গমযের দিকে থেকে ণশবমঙগল" গ্রন্থখনই 
সবচেযে বেশ প্রাসীন। তান কবে থেকে কাঁক্িম্্ উপাধি ব্যবহাব কর্ধেছেন 
সে সন্বন্ধেও সকলে নীবব। উপাঁিটি মল্লবাজাদেব দেওযা হতে পাবত কিন্ত; 
কাব এ সম্পর্কে আলোকপাত কবেনান। ও. স্ুক্মাব দেন মনে কবেন, 
'কক্ম্দ্ু গল্পবাজাদেব সভাকাবৰ উপাধি। উপবস্তর প্রমাণ বিনা একথা মেনে 
নেওয়া যাব না কাবণ মল্লকাজসগ্জায কাঁকচন্দ্র নামে একাধিক কবির উরপচ্ছিতি (খা বাব না। গোপাল সিংহের সভাধ বহ্ কাঁব এসোঁছলেন কন্তু তখবা কেউ 'কাঁকিন্দ্র' উপাধি লাভ কবেনান। মললভ্গ অণলে কাকিন্দ্র মিশ্র নামে 
রী ১৪ 



ভ্মিকা 

অপ্ব কাব ছিলেন কিন্তু তিনিও বাজসভাব সংস্পর্ণে এসোছলেন কিনা জানা 

ধাযান। শংকব তাঁর কাঁবজীবনেব শব থেকেই কাঁব্ন্দ্র উপান্ধ ব্যবহার 

করছেন। রাজপ্রদণ্ড হলে বীববৌলী ভূষণ ও ভ্ামদানের সঙ্গে উপ্যাধ লাভেব 

কথাও কোন-না-কোন গ্রন্থে লেখা থাকত। তাব পাবিবতে ভিন্ন ভাঁণতায় 

দেখি তান 'কবিন্দ্রুকে নামের মতোই বাবহাব কবছেন £ 
শ্লীফৃত গোপাল সিংহ নূপ গুণধাম । 

তস্য সভাসদ 'ছিজ কাঁবচন্দ্র নাস ।' (আদিগবণ) 

শেমান্্র মহাভাবত গ্রথানতেই 'তাঁন কাঁবচণ্দ্র নাম ব্যবহাব কবেছেন ২৫০ 
বার কিন্তু শংকব ভণিতা ব্যবহার কবেছেন গান্র ১০ বাব। অন্যান্য গ্রন্থেও 

কব্চিদ্দ্ু ভাঁণতাব সংখ্যাই বোশ। ছোট ছোট পালাগুীলতে শুধু কাক্চদ্দু 

নামই ব্যবন্ধত হযেছে, অথচ কোথাও কাব বলেনাঁন এটি তাঁব সম্মানসূচক 

উপাঁধ কোন বাজা বা সন্ভ্রান্ত পশ্ডিতসমাজ প্রদত্ত বা অন্য দকছু। কবিব 
প্রথম জীবনেব বচনা "শবমঙ্গল' এও কবিচন্দ্র ভিতা দূলন্ষ্য নয় । সেজন্য 

মনে হয কবিচন্দ্র কবির উপাধি নয, নামই ছিল। শংকর এবং কবিচন্দ্র দুটিই 
তাঁব নাম হতে পাবে। একটি মাতামহ দত্ত ও অপবটি গিতৃদত্ত হওয়াও বিচিত্র 

নয়। নিজেব ইচ্ছান্যায়ী তিনি দুটি নামই ব্যবহাব কবতেন এজন্য কেই কেউ 
মনে কবেছেন শংকব ও ককিন্দ্র স্বতন্ত্র ব্যাশ । ধিকন্তু আরা পুবেই 
দেখিষেছি কবি শংকৰব এবং কবিচম্দ্র উভয নামেই পিতাকে প্রণতি জানিষেছেন। 
দুই বন্ধ;র পিতা-পুত্র ও 'নিবাসেব না এক হতে পাবে না--দঃটিই একজনের 

নাম। তবে তাঁব কাঁকন্দ্র নামটিবই গুচাব হযেছে বেশি, শংকব নামাট হিশেষ 

গ্ুচাঁবত হধাঁন। পববতকালে অবণ্য ?তাঁন শংকব কাঁবিচন্দ্র নামেই পাঁবিচিত 
হযেছেন। ূ 

শংকব পাঁখান বড় গ্রন্থ ও অসংখ্য পালা ঝনা কবেন । তাঁব পালাব পাঠক 

নংখযা কত জানবার উপাণ্ন নেই। আমধা শ্লীজক্ষষঘকংমার কধালেব নজস্ব 
লংগৃহাঁত 'হবিশ্ন্দ্র পালার একটি পথীথব একস্থানে পেয়েছি £ 

"তন শয় যাটি পালা আনন্দিত মনে । 

কাঁবচন্দ্র চক্রবতাঁ কবিল বনে 1 

সংখ্যার দিক থেকে ৩৬০ খুব বেশি হলেও করিব সুবিপূল রচনা সন্ভাবের 
দিকে তাকালে এই সংখ্যাকে আবম্বাস করাব কিছু নেই? কবিচন্দ্ু প্রধানত 
পালা বচধিতা বুপেই খ্যাতি লাভ কবেন। আমবা কবিচন্দ্র রচিত পাচখানি 
গ্রহ্থব সন্ধান পেয়েছি! সেগ্াল হল--শিবমঙ্গল। অনাদিমনঙ্গল,। বামাযণ; 
গোবিন্ঘম্ল বা ভাগবতামৃত এবং মহাভারত । 

৯৫ 



মহাভাবত 

কাবচণ্রেব প্রধান প্রধান গ্রন্থগণলতে একাধিক শল্লবাজার উল্লেখ আছে। 

আপাত দৃষ্টিতে মনে হষ তিনি বাজাদেব সংস্পশে বহার এসেছেন। বাল্জবে 

তা” হ্যন, তিনি শুধু গোপাল দিংহেব সভাসদ নিষ্ন্ত হন। তাঁর 'শিবমজলে 
বীবসংহেব নাম 'অনাদিঃঙ্গলে' ও 'বামায়ণে বঘ;নাথ সিংহের নাম, মহ।ভাবতেব 

সর্ব গোগালাসংহেব উল্লেখ ও কান সংবাদ'এ কুষ্ণসিংহেব নাম পাওয়া 

যায়। মনীন্দ্রধোহন বস্ ঘনে ববেন, 'কাবি বাঁণলংহেব বাজত্বকালে গ্রাষ সপ্তদশ 
শতাদ্দীব খেব সপযে শিবল্গল, দুজন [িংহেব সময্নে প্রা ১৬৯৪ খণ্টখ্বে বা 
তাহাব কিছ পবে গোবিন্দমঙ্গল, বধুনাথেব সময়ে বামাধণ এবং গোপাল সংহের 

সমঘে মহাভাবত বলনা কবেন। কিন্তু আনবা কোন গোবন্দমঙ্গল' বা 

ভাগবতেব গঠাথতে দুজন সিংহের নাম পাইীন। শীশবমঙগল'-এ কাব সভাসদ 

[ছিলেন না বলে একটি গ্রান্ত ভাঁণতাধ বাজাব নাম কবে শহধদ বলেছেনঃ 'তাহাব 

দেশেতে বাঁস। বধুনাথ দিং-হব দমষে বাঁচতি “অনাদিশঙ্গলে' ও কবি 

বলেছেন $ ০ 
বাঙা বঘনাথ ভুবনে বিখ্যাত 

নিবাস ভাহাব দেশে । 

এই দ; ট পধান্ত দেখে মনে হয পবোক্ষে বাজাকে খুশী কবাধ ইচ্ছে থাকলেও 
কোন 'বাজাদেশ' তাঁব ওপব ছিল না কিন্তু সগগ্র মহাভারতে গোপাল সিংহের 

£ণাছব ছডছাঁড়। প্রথমেই বাজাব আদেশের কথা 'আদোশলা বর্ণ মহাভাবত 
পুঝাণ এবং বাববাৰ £ 

গ্রীধূত গোপাল সিংহ নূপ গুণধাগ । 
তন সভাসদ ছিজ ক হচ দ্রনাম।, 

গোপাল 'লিংহ মঞ্ুলবাজবংশেব সর্ধশেষ উন্লেখযোগ্য নাপাত। গোপাল 
সিংহ দুর্জন সিংহের কনিষ্ঠ পূন্র এবং বধুনাথ [সিংহের ইঘ) কনিষ্ঠ ভ্রাভা । 
অনেকে গোপালকে ব্যনাথেব পৃন্ত্র বুপে বর্ণনা কবেছেন। 'নিখিলনাথ বায় 

এবং ড. সুকুগ্াব সেন উভবেই গোপালকে বঘৃনাথেব পুত্র বলেছেন। তাঁদের 
এই মন্তব্যের কারণ বোধহব রঘুনাদথব উত্তখাধিকাবীবূপে গোপালের 'লংহাসন 

লাভ। 'বন্তু গোপাল দুর্ঞন সংহেই পান্ধ, নিঃসন্তান বঘুনা,থব মৃত্যুব 
গব তাপ মলোনংহাসন লাভ ববেন। তাঁব ল্মসামাঁধক কবিরা গোপালকে 
'ুর্জনপৃত্র” বলেই বর্ণনা ববেছেন 

'শ্লীবূত গোপাল সিংহ কুঝ্ঝ পবাষণ । 

মললবংশে দুজন সংহ নৃপাত নন্দন ॥ 
(শংকর কণ্চিন্দ্র : মহাভাবত-স্বর্গখবোহন পৰ) 

১৩ 







কিংবা দুজন সিংহের সত গোপাল সিংহ খ্যাত 
বৈফব প্রহলাদ সমান ।' 

(বামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় £ ধম মঙ্গল) 

সুতরাং গোপাল যে দূজণনপত্র সেবষষে কোন সন্দেহ নেই। অন্যান্য 

বিববণেও তাঁকে দৃজনাসংহেব পাত্র বলা হযেছে 

গোপাল সিংহ ছিলেন সুশাসক, প্রজানুবঞ্জক রাজা । ভাঁব প্রশান্ত 

গেষেছেন অনেক কবি । গোপাল 'সংহেব সভাকাঁব গংকব কবিচন্দ্ু লিখেছেন £ 

গোপাল সিংহ কৃষ্ণ বিনে নাঞ্জি জানে ॥ 
বৈধব 'বিষ্ুব অংশ উদ্ধারিল মল্পবংশ 

হয নাজ হবেক নাঞি এমন বাজা ৷ 

লক্ষমীর:পা রাজধানা আমি কি বলিতে জানি 

পৃনবং পালে সব প্রজা 1 (মহাভাবত 2 সভাপব) 

অপব কাঁব উত্তম দাসও তাঁর শ্ত্ীপ্রকাশরত্ব" গ্রন্থে গোপাল 'সিংহকে ভক্ত ও 
প্রজাপালক রাজাবুপে বর্ণনা কবেছেন £ 

'্লীল গোপাল সিংহ যাহা মহারাজা । 

শীলবন্ত পুণ্যবান অতি মহাতেজা ॥ 
কাধমনোবাক্যে কবে কৃফ্ণেব সেবন | 

বান্নিদিন কবে কৃষ্ণ নাম সংকার্তন 

রাঁসক বৈষঃব দঙ্গে সদা বিবাজিত ! 

পবম বৈষ্ণব তিহ্ পরম পশ্ডিত ॥ 

ভন্তশ্রেন্ঠ আতিশয় সংসাব বিদিত | 

গোবাজ্গের গুণগানে সদা বাব চিত 
প্রতাপে পৃঁজিত তি'হো আত দযামর । 

প্রজাপালন কবে সদয় হৃদয় ॥ ূ 
গোপান সিংহ শু প্রতাপশালী সুশাসক ও ভ্ত বৈষব ছিলেন না, তান 

ছিলেন স্াহত্য প্রোমক ও সঙ্গীত বসিক, নিজেও কাব্যচ্চঠা করতেন। 'ভিবিষ্য 
পদ্বাণ” উজ্জ্বল নীলমণি, বুক্ষসংহিতা প্রভূতি অবলম্বনে তিনি রাধাকুফলালা 
বিষষক একখানি গ্রন্থ রচনা কবেন। গ্রন্থথানি তাঁব বচিত হলে বাঞ্য পাবচালনা, 
ধমচচন ও যুষ্ধচ্গাব ফাঁকে ফাঁকে তান অনবদ্য সাহিত্য সাধনা করে গিষেছেন 
স্বীকাব কবতেই হবে। কাবাখানিব মধুব ভাষাভঙ্গী ও ভণিতায় তাঁর 
বৈষবোচিত িনযাবনত চিত্তের সন্ধান পাওষা যায £ 

৯৭ 

মহাভারত--* 



'ভুপাতি গোপাল সিংহ পাট বিষ্ুপদব 

গুবূপদ ভাবিযা গাইলা সুমধুর ॥' 
গ্ুবংপদে গাত মল্ল মহণপাতি 

গোপাল পিংহেতে গান ।' 

'শ্রীগুব; চৈতন্য পদ ভজন চতুর । 
নবেন্দ্র গোপাল 'িংহ গাইলা মধুব | 
গাইলা গোপাল সিংহ মল্পবলীনাথ । 

প্রীগুবৃপদারবিন্দে কবি প্রাণপাত ॥ বাধাকৃষমজ্ল ( ব. দা" 

প. পদথ ১২৬৯) 

1তাঁন পাঠককে 'বন্ধুজন' সম্বোধন কবে 'বিনয্র প্রকাশ করেছেন। বহহ 

বৈষব গ্রহ যে তাঁব পড়া ছিল তার প্রমাণও পাওয়া বায় ৷ নিজেকে ল্লাবনীনাথ' 

বা 'নবেন্দ্' খলে আভাহত কবাধ শীবাবধ 'বিশেষণে' ভাঁষত কবা হযেছে বলে 
মনে হয় না। কাঁববা অনেকেই নিজেকে “ন্ুকাব ইত্যাদি বিশেষণে ভাঁষত 
কবেন। গোপাল দসংহ স্বষং একটি পাঁববাবধক হীতিহাস রচনা কঝোছলেন, 
হান্টারেব বিববণে তাব উল্লেখ আছে । মনে হষ, বাজবংশেধ আত্মশ্লাঘা সন্চক 
বিববণাট তিনিই ঝটনা কবেন। বিষুপুব-বাজবাড়তে গ্রন্থাগার (গাঁথাঘব ) 
ছিল এবং বহ মুল্যবান গ্রন্থ সেখানে বক্ষিত থাকত । এখানে ম্মর্তব্য, বড় 

চন্ডীদাসেব '্রীকৃ্ষকণ্ত'ন গ্রন্থখাঁনি একদা এই গাঁথাঘবেই বাঁক্ষত 'ছিল। 
গোপালেব পট্রমাহষী ধ্জামাণদেবীও স্বহষ্তে একখান 'প্রেমাবিলাস'-এর পথ 
(ব. পা.প পথ ২৬২) নকল কবেছিলেন। 

গোপাল নিংহেব বাজজনভাঘ একাধিক কাব সমাগম হয্ন। বামচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায, উদাস, প্রভুবাম মুখোপাধ্যায়, দিজ সীতাসূত প্রভূতি কাঁৰ কোন- 
না-কোন সমযে গোপাল সিংহেব সভাষ উপস্থিত 'ছিলেন। শংকর কাবিন্দ্ুকে 

তো নপাঁত ঘ্বযং আহ্বান করে সভাকিব সম্মান দান কবেন। ভূষণ ও 
ভূমিদানেব কথাও কাব স্বঘং উল্লেখ কবেছেন।-_ 

শ্রীংত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ্। 
ধাব কীর্ত দৌখলে ঘূচয়ে ঘনগ্তাপ ॥ 
নূপশ্রেষ্ঠ বৈষণবাগ্ সভাকাব মান্য । 
পবম দেবতা সদা ভাবেন চৈতন্য ॥ 
হেন বাজা স্মাদবে লইষা আমাবে। 
বাঁববৌল জোডা দিলা পরম সাদবে ॥ 
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ভামকা 

তাবপব মহারাজা দিয়া ভূমিদান। 
আদেশিলা বণ" মহাভারত পরাণ ॥ (আঁদপর) 

শংকব ক্ম্দ্র শহাভাবতের প্রায় সবর গোপাল সিংহেব প্রশন্তি কনা 
করেছেন, তশ্ব অন্যান্য গ্রন্থে কিন্তু এভাবে রাজবন্দনা যুস্ত হতে দেখা যায় না। 
'আলিগ্চিন্যাব কবি প্রভুরাম মুখোপাধ্যায় তাঁর ধর্মমঙগলে রাজা ও রাজপত্রের 
কল্যাণ প্রার্থনা কবেছেন £ 

গোপাল সিংহ নপবব  তগাদেশে কাব ঘর 
কাব তার পুন্রের কল্যাণ । 

তাহাব তনয়ে দয়া কর্যা দেহ পদছায়া 

মহখপাদ্য প্রভুবাম গ্রান ॥ 
দ্বিজ সীতাসূতেব 'রামাষণে' বলা হযেছে মহারাজা গোপালাঁসংহ নাথের 

জনন জয় । চামটেব কাব বামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায ধ্মমঙ্গল' কাব্যে গোপালকে 

বাববাব প্রহ্কাদেব সঙ্গে তুলনা কৰেছেন £ 

রাজা গোপাল নিংহ কৃষপদে মত্ত ভঙ্গ 
প্রসাদ ভকত সমান । 

কিংবা, 'দুর্জন সিংহের সত গোপাল দিংহ খ্যাত 
বৈষুব প্রহলাদ সথান 1? 

কোতুলপুরের কবি দ্বিজ সাফল্যবাম ও দীন ধনগয়েব লেখা 'রামকথা 
অবণ্যকান্ডে' ও বলা হয়েছে “মল্লবনীনাথেব সর্বথা হউক জয় 1” আবো অনেক 
কবিই মল্পবাজার পন্ঠেপোষকতা লাভ কবোছিলেন। বায়বাব' 'কায়বার' জাতীয় 
রচনাগুলব উদ্ভবও সম্ভবতঃ এই রাজ্যে হযেছিল। পবব্তীকালে এসব 
অগল থেকে প্রচুর পথ উদ্ধার কথা হযেছে বলে বোঝা যায় এস্থানে পথ” 
পন্রাদিব ব্যাপক লেখন-অনুলেখনেব চর্চা হত। গোপাল সিংহের মতো 

সাহিত্যানুবাথী রাজা মঞ্লবংশে আব কেউ ছিলেন না, জোচ্ঠভ্রাতা রঘুনাথেব 

-মতো তিনিও ছিলেন সঙ্গীতবিলানী॥। একজন রাজার সভায় এতজজন কাঁধ 

সমাবেশ বাংলাদেশে আব দেখা বাযান। এছাড়া বৈষ্ণব গ্রন্থাদৰ আলোচনা 

ও 'বিচাব তো 'ছিলই। শংকব কাঁকিন্দ্ু ধর্মপ্রাণ বিদগ্ব রাজা “জশীবিত বাহনেব 
'রাজনভা'র যেবর্ণনা কবেছেন অনাধাসে মন্সরাজসভাবপে তাকে কপনা 
“করা চলে £ 

'জশীবতবাহনেব সভা বাঁলতে পারয়ে কেবা 
বস্যা রাজা কনক আসনে । 
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দৈন্যামন্ত বত তাহা সৈ কহিব কত 

বোণ্টত ক্রিয়া পার্রগণে। 

সম্মখেতে মত্ত হাতি প্রচণ্ড যাহার খ্যাতি 
উড়; যেন চন্দ্রেতে বেছ্টিত। 

নানা বাক্য ববকথা পাঁণ্ডত পড়এ গাথা 
বিচার কবএ সমচিত! 

সাক্ষ্যাতে বেদান্ত বত সভদবশন মত 
_ কেহ কেহ বাখানে পুরাণ । 

আগম নিগম বেদে অঞ্চ বস্যে কবে ভেদ 
কহে ভাষা হ্যা সাবধান ॥ 

অন্টাদশ পুবাণেতে বাথানে টাকার সাথে 
সাহির্তি জোৌঁতিষ অবহেলে। 

কাক |?) শাচ্ম কবে ব্যাথ্যা কাব সনে হয় কক্ষা 
পুন 'সাম্ধ কবে বাদ্ধ বলে ॥ 

কথকেতে কথা কম শুন নূপ মহাশয় 
** যোগ কর অবধান | 

সত্যধর্ম নামে রাজা সত সম পালে প্রজা 
নৃপাঁত বড়ই পুণ্যবান।* (ক, বি- পথ ৪৯০) 

জীবতবাহনেব বাজসভার সঙ্গে মজ্লরাভাদেব বিশেষ করে গোপাল লিংহেক 
রাজনভার সাদশ্য সহজেই মনে আসে । 

কব সম্ভবত এ লময় 'বিষুপুবের নিকটবতাঁ কোথাও বাস করতেন। 
বিডাই-তটবত চাকর্দহেব কথা প্রথমেই মনে হয় কিম্ত; কাব পানুয়াব মতো 
তাকে কাবো গ্থান দিয়ে যাননি বলে তাব কোন দািই কালের বিচারে গ্রাহা 
হবাব উপয্য্ত নয় । 

কাব তাঁর গুবদুৰ উল্লেখ কবলেও, কোন নাম কবেননি। কৌলিক ধর্মে তিনি 
ছিলেন বৈষব, তার গ্ররুও বিক্ুপুব নিবাসী বৈষ্ণব ছিলেন। বর্তমানে সে' 
বংশের কেউ জীবিত নেই তবে তশদেব দৌহিত্র বংশ এখনও চক্রবতাঁ পাঁরবাবের . 
কুলগুবরূপে স্বীকৃত। কাব গুরুর নাম না করলেও তশব উদ্দেশে প্রণীত, 

নব বৈষব পদ কাবা ভাবনা । 
ঘিজ কাঁকিন্দ্র কৈল ভাবত বণনা | (আদি পর্ব) 
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অন্ত, গরু রঙ্গ গরু বিজ্ঞ গুরু মহেন্দ্র | 
অজ্ঞান তিমিব, অন্ধ নাশের কাবণ ৫ ( বিন্ব 6৬৭৩) 

কিংবা দীক্ষা গুব্ শিক্ষা গু বন্দিনত চবণ | 
সেই পদাম্বূজে নিথিষ্ট থাক মন ॥” (বি্ব ৮১৯) 

মল্পবাজা গোপাল িংহেব সংস্পর্শে এসে বোধহষ কাঁবব মনে কৃফভাক্ত গভীব 
হ্য। বন্দনায় তিনি বৈষব তাঁথাদি এবং সহান্তদের প্রণাত জানিষেছেন। 

প্লীচেতনোর বন্দনাও দেখা যায ! একাধিক পালাধ দেখা যাষ--'এইবার কৃপা কব 
ভাবি শ্রীনবাস” আধ্যাগ্ব বামায়ণের একাট পথ থেকে এট উদ্ধৃত করেন 
নগেদ্দ্রনাথ বসগু। এই শ্রীনিবাস বিষ না বৈষবাচাষ' বোঝা বাধ নাঃ দৃজনের 

একজন হতে পারেন। উী্ভীট কাঁবব কিনা সে বিষযেও সন্দেহ আছে তবে 

অন্যত্র অভিরাম স্বামী প্রভূতিব উল্লেখে ঘনে হয় কবি বৈষবাচাবদের জাঁবন 

সম্বন্ধে যথেষ্ট অধাহত ছিলেন। বাহ্যত আচার-ব্যবহাবে কবি বিষ্ু্ঠাকুবেব 
সেবক বৈষব হলেও তান যে শিবভন্ত ছিলেন তবও প্রমাণ পাওয়া যায । 

অন্ততঃ প্রথম জীবনে শিব যে তর আবাধা দেবতা ছিলেন সে বিষষে সন্দেহ 
নেই । 

দীক্ষাদাতা ছাড়াও কবি বোধহয তব কাবজীবনেব আদর্শ পুরুষ রূপে 
কষদ্বেপায়ণ ব্যাসদেবকে গুরুবুণে অন্তবে ববণ কবে নিষেছিলেন। প্রায় 
স্ধত্রই তিন ব্যাসপ্রশন্তি রচনা কবেছেন। মহাভারতে বহুবাব লিখেছেন, 

বাসের আদেশে ছিজ কবিচন্দ্র গাঘ।: 

কবি নিজেব ব্যান্তজীবন সম্পকে নীবব ছিলেন। তখব পত্বীব নাম কোথাও 
উাঁচ্নীথত হযানি। মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় 
তর নাম ছিল লীলাদেবশ বা লীলাবতী। দুই পত্রে কথা কাব বহুবার বহু 
স্থানে লিখেছেন । তাঁদের নাম কুঞ্জাবহাবী এবুং লক্ষ্মণ । 'অনাদিমঙ্গল' কাবো 

শুধ্ কুঞজবিহারীব কথা আছে- 
কুগ্ধাবেহাবীবে দয়া দেহ ধর্ম পদছাযা 

মল্লভাম পান্থায় বসাতি।+--(ব. না, প ২৬৭১। ৪৬ক ) 

ব্যাসের আদেশ পায় 'দিজ কাঁবিচন্দ্ু গায় 

কুঞ্ধে বক্ষ্যা কব নাবাষণ। (মুষল পর্ব) 

ই পুত্রের উল্লেখ--'জ্যেষ্ট পত্র কুঞ্জলালে বক্ষ ভগবান । 
লক্ষণে সদয় হযে কবহ কলাণ।” (বনপর্ব ) 

শবনশিয়া বির পুঞজে প্রভু বক্ষা কবকুর্পে 7 

লঙক্ষঃণে হইবে ববদায 1 ( আশ্রমবাসিক পর্ব) 
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মহাভাবত 

অনেক দ্থানে লক্ষণের পাবিবতে নকুল নামটি পাওয়া বায়। বই লাপিপ্রমাদ 

না নকুল কাঁধর অপব একজন পন বোঝা যায় না। 
গবনাশিয়া বিযপা্জে প্রভ্ বক্ষা কব কু্চে 

নকুলে বাখিবে গদাধব |, ( পমদদ্মদ্থন পালা ) 

শ্রীজদ্ঘয়কুমার কয়ালের নিজঘ্থ সংগ্রহে হাওড়ানবাণেন্ববপূবে প্রাপ্ত একটি বড় 

পণথব দ.ট পালায় দুঞ্জাবহার ও নকুলেব নাম পাওযা গেছে £ 

কুঞ্জ বহাবীবে দা দেহ প্রভু পদছাযা 
নকুলে বাঁখিবে নাবাষণে।* | প্রবচাবিন্্র ) 

কাবন্দ্র বলে প্রভু বঙ্ষা কর কুঙ্জে। 

দয়ানিধি নকুলে বাখিবে ঘিশ্বি পুঞ্জে ॥ (লক্ষণের শন্তিশেল ) 

ভাঁণতা থেকে নকুল এবং লক্ষমণকে এক ব্যাস্ত বলে মনে হয়। দু'খকাট 

ভাঁণতা দেখে মনে হয মৃহাভাব্ত রচনার পৰে" তাঁর কোন পত্রের মৃতহা হয় এবং 

তাঁবা নিশ্চয় কুঞ্জাবহাবী বা লক্ষ্মণ নন কারণ তাঁদের উভষেব উল্লেখ মহাভারতে 
আছে। অথচ নানা ম্থানে দেখা খাবে £ 

পদ্য কবিচন্দ্র কর পুত্রশোক যাব হয় 
মবিলে নাহক তাপ ঘুচে (আদ পর্ব ) 

'দাবুণ পযন্রেব শোকে বুঝান্যা হাবিল লোকে 
কবিচন্দ্ু চক্তরবতাঁ জানে । ( গণধা পর্ব ) 

কুঙ্জাবিহাবী ও লক্ষণের বংশধরেরা অদ্যাবধি পানয্পা গ্রামে বসবাস করছেন। 
কবিব জ্যেষ্ঠ পতন কুঞ্জবিহারী পিতার প্রতিভার সুযোগ্য উত্ভতবাধকারী ছিলেন 
এবং তাবিও কথকচন্দ্র নাম বা উপাধি ছিল। মনে হয় তানি কবিচন্দরর রামায়ণ- 
মহাভারত কথকতা করতেন এবং গেয অংশ চামব-মাঁন্দরা সহযোগে পাঁরবেশন' 
করতেন বজ্জদেব গাষেন। কুঞ্জাবহাবা বামায়ণের অদ্ভুত কান্ড ও মহাভারতের 
দু একটি উপাখ্যান বচনা কবে পিতার গ্রন্থে হস্ত করেছিলেন। প্রথম চ্থানে 
তিনি বলেছেনঃ 

কিবিচন্দ্ু মহাশষ জ্যেষ্ত তার তনম্ 

চক্র কথবচন্দ্র গায় ।* (বনপর্ক) , 
'কাবিন্দর সুত ছিজ কৃঞ্জে বস গা । 

অদ্ভূতে শ্রীঝাম লীলা এত দ.বে সাষ ॥* (রামাবণ ) 
কথকচন্দ্র রামাষণেব অদ্ভুত কাণ্ডি রচনা কবেন বন্থদেবের অনঃবোধে। ককিন্ছু 
ঈবযং নিলোপাখ্যানে' বলেছেনস্'কবিচন্দ্র বলে কথক ঘুচিল জঞ্জাল ।, 
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ভযামকা 

কাবচন্দেব মৃত্যু গোপাল সিংহের বাজ্যকালে ১০৪৭ মল্লাব্দেব € ১৭৪০ 

প্রঃ অধ্দ ) পবে কোন এক সমষে হয় । কাব মহাভাবতের সমাপ্তি সময় নিদেশি 

কবেছেন £ 

'নূপণকে খাঁষ মন; বংসব দিবাকবে । 

মার্গশীে শীতে তার বিংশাতি বাসবে ॥' (ভাবতসাবিত্রী ) 

অথণৎ) খাঁধ--৭, মনহ--১৪ এবং দিবাকব--১-৭৪১৯-১১৪৭ বঙ্গাব্দের 
অগ্রহায়ণ মাসেব কুঁড়ি তারিখে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এখানে কতকগুলি বৈপরীত্য 
ঘটেছে ফোন 'নপশক' বলে আভিহিত কবা সত্বেও এই সন:টি মল্লাব্দ নষ, 
সাধাবণ বঙ্গন্দ । মনে হয কাব বাজাব গ্রৃতি সম্মানাথে একে নপশক বলেছেনঃ 
১১৪৭কে মল্লশফ ধবলে কোন অথ'ই হয় না! 'বংসব দিবাকরে? ও খুব প্রাঞ্জল 

নয। সাধাবণতঃ “দবাকব” সূর্য বা “আদিত্য অর্থে ১২ সংখ্যা হয় কিন্তু 
এখানে কাঁব খদবাকৰকে ১ সংখ্যা বূপে ধবা হযেছে। কব্চন্দ্র মহাভাবত 

থেকেই এ উদাহরণ গ্রহণ কবেন। পূর্বোল্লীথিত দানপত্রেব (১০৪৪-১১৪৫) 
মল্লান্ৰ । দুই বংসব পবে কাঁবিব মহাভাবত বচনা সমাপ্ত হয (১১৪৭) এব কষেক 
বংসবেব মধোই কাব কোন এক সময়ে, পরলোকগমন কবেন। মাখনলাল 

মুখোপাধ্যায়ের অনুমান, কোন এক কার্তিক কৃষ্ণ ন্রয়োদশন্ তিথিতে কবির 

যতন হ্য়। 

কাঁব নাম ও উপ্বাঁধ দমপ্যা--শহ্কব কাবিচন্দেব নিজস্ব সাহিত্যকশীর্তকে খ*জে 
বাব কবতে গেলে তাঁব নাম বা উপ্যাধিব কিছ আলোচনা আবশ্যক । বাংলা 
দেশে শঙ্কব এবং কাক্চন্দ্র ভাঁণতায় বহ্ পাঁচালী কাবা পাওয়া যায়। কিন্তু 
শঙ্কব কাবিচন্দ্র আব দ্বিতীয় কেউ নেই। এই সহজ কথাটা সব জাহগ্গায় প্রমাণিত 
হলে কোন গন্ডগোল থাকে না, কিন্তু অসুবিধে এই যে, কবি ইচ্ছেমতো তাঁর 
নাম বা উপাধি ব্যবহাব কবেছেন। এজন্য অনেকেই ধবে নিষেছেন, শঙ্কর এবং 
কব্চন্দু দুজন পথেক ব্যক্তি। শিবরতন মন্ত্র মনে কবোছিলেন, এরা দুই বদ্ধ 
মাঝে মাঝে একসঙ্গে কাব্য বচনা কবেন কিন্তু দুই বন্ধু হলে দুজনেরই গ্রামের 
নাম, পিতাব নাম ও পূত্রদেব নাম এক হতে পাবে না। আলোচনার সুবিধের 
কন্য আমবা প্রথমে শঙ্কব নামা কবিদেব আলোচনা সেবে নিতে চাই। মধ্যযুষ্ের 
পশথসাহিত্যে নিম্নীলখিত "শংকর" কাঁবদের সন্ধান পাওয়া ধায় £ 

১. শংকব আচার্য--সত্যপীবের পাঁচালী, ফেসারাব পালা (মজ্লভম ) 
২* শংকব আচার্য _-বিষ্ুপদতীর্থমালা বা গঙ্গামঙগল পাঁচাল' (মজ্সভম ) 
৩, শংকব ব্ষচারী-_গঙ্গা বন্দনার একটি পদ (বম্ব) 
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[ছি শংকর--সত্যনাবারণ পশচালা (গোঠপাভা ) 

শুংকর-_ পশ্থানন্দনত্গল 
ছি শংকর--দংগ্কৃত ভাবা 'গৌরলীলামৃভ? 
শংকর নিশ্র--গীত গোবিন্দের টীকা বিলমজরী, 
শংকর--পাবন্ভনর্ন (লা. প পত্রিকা ১৩২৪ ) 

শংকর- বহ্ঠীমঙ্গল (রাণীর বাজাব ) 
, দৃদ্থদ শংকর--রাধাভুক বিববক ধামালী প্ 

শংকর ভট -নিদাই ল্যান 

শংকব ভট্ট-গাণতের আর্ধা 

* শাংকর- গোরাজা পরাব্লা 

শংকর লদ--লৈকব পর 

শংভর্রাচার্ _রাধিকান্টক ও গোপালাটিক (ঘোছলা-সংগ্রহ ) 

শংকব- প্রীগূণমালা (ক্চবহার লাহিত্যনভা ) 

* পাগল শংকর বা শংকর দাদ-দোললীলা ( ক" বি" ২৭৫৮ ) দোল 

পাঁলকা (হেমেচ্দু পালিত লংগ্রহ ), দোল আরোহনঃ নারদ পংবাদ 

(নোনা নংগ্রহ ) ও বগূসংহিতা ( এঁশয্লাটিক নোনইটি ) 
শংকর রাব- প্রকৃত নাম দ্জবুন্দর লান্প! বৈবানাথ মঙ্গলের দুটি 
পরতে শংকর ভভা জাছে। 1 দা. প. পন্র্িতা ১৩৫৭) 

শংকর দেব-প্রকৃত নাম রামশংকর দেহ অভগামশ্গলে শংকর 
ভণভাও জাচছে। 

শংকব ব্বাস- প্রকৃত নাম ভবানীশংকর দাদ। মহ্গলচন্ডীর 

পাঞ্ালী বচনা কবেন। গ্রন্থটি স্থানীব দমাজে শংকর বাসের 
ক্লাগবণ নামে পরিচিত 1 
শংকর--ঘনবাম চহ্রবতর্রি িতৃব্ 1 ঘনরাম তাঁকে কিবিবর বলছেন। 
শংকর-ক্ষেপ্তেব কবি কৰ্কিংকব দুজন শংকরেব কথা বলেছেন, 
একজন ভাব পর্ব ? ব, অপরজন তর পুত্র । 

কায়স্থ শংকব--ভাগবত (কুচবিহাব দাহিত্য দভা ) 
ছিভ শংকর-লাবিতি পালা । একটি গান্র পথ শ্রীনরকুদার 
কয়ালেব সংগ্রহে জাছে । পর্ণথটি বাঙালী কাবিব লেখা বলে নে 
হয় না কারণ তার ভাবা ভঙ্গীতে গাঁড়রা শব্দ আছে প্রীভূপাঁতি দত 
মনে কবেন 'ঘন্তীনঙগল-এর ছি শংকরই “দাবিত্রী পালা" রচনা 
কবেন। এ লণ্ভাবনা বাতিল করা হার না কারণ মেরিনীপুর অপ্চলে 
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ভূমিকা 

ওঁড়িযা ভাষার প্রভাব খুব বোশি। তবে ইনি যে শংকব কবিচন্মু 

নন তা নিশ্িত। আমবা তখব বাংলা দাবির্রী পালাব একাধিক 

গশথ দেখেছি। বাংলাব প্রতিবেশী রাজ্য ডীড়িষ্যা ও আসামেও 

'ংকর' কাঁবিব সন্ধান মেলে। গুঁড়য়া কাব শধকব দাস এবং অসাময়া' 

কি শংকর কম্দলী ও শংকব দেবে নাম উদ্লেখযোগা 1 

এ'রা প্রায় সকলেই অষ্টাদশ খতবেব স্ব্পখ্যাত কাব। সখের বিষয় এই 

যে, এদের মধ্যে মাত্র তিন চারজন ছাড়া আব কাবো সঙ্গেই শংকব কবিচন্দের 

মিশে যাওয়া আশংকা নেই । এখ্বা হচ্ছেন শীতলামঙ্গল-্বচায়তা শংকর দে, 

লক্ষমীব পশচালী-কপ্লিতা বা গায়ক শংকর কিন্বব, গ[বৃদক্ষিণা-রচয়িতা শংকর 

ব্রাহ্মণ এবং অধ্যাত্ম বামাষণ-্বচঁষিতা বাধশংকব। এ'বা ছাড়া আবো বে সব 

শংকর নামা কাব আছেন অপ্রয়োজনবোধে তশদেব নাম উল্লেখ কবলাম না। 

'গৌবামঙগলে'ৰ কবি শংকবাকস্কব কাঁবচন্দ্রু মিশরের কথা ককিচন্দ্র প্রসঙ্গে বলা 

যাবে। আপাতত শংকর প্রসঙ্গে আসা যাক । 

পন্ডিত মাথনলাল মুখোপাধ্যায় ঘনে কবোঁছিলেন, শংকব কবিচন্দ্েব প্রথম 
বচনা একটি সংক্ষিপ্ত শীতলামন্রল। এই পথটি তিন চযাডাঙ্গাব পসিলী- 

গাফকদেব কাছ থেকে পান। পধাথাটতে কয়েকাট শংকর ভাঁণতা দেখে তান 

ধাবণা কবেন, এটি নিশ্চয় শংকব কাবছন্দ্ের বাল্যকালেব কনা, তখনো তান 

কবিচন্দ্র উপাধি পাননি বলেই শুধু শংকব নামে 'লখেছেন। প*থাঁট পানুক্লাব 
বামকৃষ্ণ পাঠাগাব থেকে ছাপাও হয! এবং পরবতীঁকালে বিনা 'িধাষ এটিকে 
শংকর কবিচন্টে 'শইতলামঙ্ল বলে স্মাইত্যালোচকবা গেনে নিয়েছেন । আগবা 
মুদুত পর্দথখানি পরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে এটিকে শংকব কাবচন্দ্েৰ বচনা 
গ্রহণ কবতে বাধে। এটি কলাইকুণ্ডার কবি শংকৰ দে রচিত শীতলামঙ্গলের 
একটি পালামান্ন। বাংলা ১১৪৪ সালে শংকর দে শাঁতলামদল লিখেছলেন। 

তশব ভণ্তাষ অধিকাংখ গুলে একটি বিশেষ ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়ঃ 

“কাতর শংকব বলে ঝড় বৃষ্টি মহাঁতিলে শতলা সদয় সেই দিনে ।” 

[িংবা, “মনে না কবিহ ভষ কাতর শংকব হয় শীতলা করিব পা়িতাণ |” 

গুদ্রিত শীতলামঙ্জলৈও কবিব “কাতব শংকর" বলাব প্রবণতা বোৌশ। 

"কাতর শংকর কর শতলাব মাষা” (পঃ ৭) 

"কাতর শংকর ভাষে" € পঃ ১৪) 

“কাতব শংকর ইহা ভণে” (প্ঃ ১৯) ইত্যাদি । 

শংকর কাঁবচন্দ্র কোথাও নিজেকে 'ফাতব শংকর" বলে বর্ণনা কবেছেন বলে 
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মহাভাবত 

আমাদের চোখে পড়োনি। সতবাং এই দুই শংকরকে আমবা স্বতন্ত্র কাব বলেই 
মনে কবি। 

এবাব আসা যাক শংকব স্ব প্রসঙ্গে । মাথনবাব্ কিন্কাব-বচিত 'লিক্ষমীব 
গশচালী'কে শংকব কাবচন্দ্েব বালাঝচমা বলেই মনে কবেন। কম্তু আসলে 
এই পণচালীটিব বচযিতাব নাম শংকব নয় বিজ্কব। ক্ষেপূতেব কবি কৃষফণবিস্কবের 
সঙ্গেও এ'কে বোধহয এক ববে দেখা যায় না। কাবণ ইনি নিজেকে কোথাও 
কৃষাকিস্বব বলেনান। ইনি ভণিতায় শুধু বলেছেন £ 

“বচিল কিস্কব গত গাইল শংকব।” 
কিংবা, “ঝচিল কিক্কব গত 'লিখিল শংকব 1” 

এতে মনে হয কবি কিন্করেব গাষক ও লৈখক ছিলেন শংকব। এই কাঁধ 
সঙ্গে শংকব কবিচন্দ্রকে 'মলিষে দেওয়া সঙ্গত নয। 

'িব্দক্ষিণা'ৰ কাব শংকব শ্রাঙ্ষণকেও মাখনধাব্ শংকব কাঁকচন্দ্র মনে 
কবেছেন এবং তাৰ শ্রান্তব কাবণও আছে। মঞ্লভূমে গুবৃদক্ষিণাব প:থি 
প্রচংব পাওষা যাধ। এই পথটি কবিচন্দ্বেব যে কোন ভাগবতীষ পালার সঙ্গে 
বেশ খাপ খেষে ঘায়। কিন্তু শংকর ব্রাঙ্গণ পারহ্কাবভাবে ভঁণিতায় জানিষেছেন 
--তাঁব নবাস কুলচণ্ডাষ, সৃতবাং পানপ্লাবাসী শংকরের সঙ্গে তাঁকে এক করে 
ফেলা উচিত নয। শংকব ব্রাঙ্মণ আব কোন পালা বচনা কবেছিলেন কিনা জানি 
না' তবে তা গিবদক্ষিণাপট শংকব কিস্দরের নামে 'ভাগ্রবতামত প্রীীগোবিল্দ 
মলে ছাপা হযে গেছে । 

চতু্থজন বামশংকব বন্দ্যোপাধ্যায ৷ শংকব কবিচন্দেব মতো রামশংকরও 
অধ্যাত্ম বামাযণ ?লখেছেন বলে কেউ কেউ দুটি বামাক্সণেব পথকে এক কবে 
দেখেছেন। বামশংকবকে কেউ কেউ সাগবাঁদয়াব ভবানপিশংকবেব সঙ্গেও মিশিয়ে 
ফেলেছেন। যাই হোক ভণিতাষ বামশংকর লিখেছেন “বন্দিয়া জানকীনাথ 
শ্রীশংকব গায।” তাই তাঁনে নিয়ে গণ্ডগাল হওয়া স্বাভাবক, 'কিম্তু কাঁব 
নিজেই ভ্রান্তি অপনোদন কবে দিষেছেন “সেই পথে শ্রীরামশংকব 1দজ গ্রান” এই 
বলে। বামশংকবের বামায়ণ শুরু হযেছে হরগ্োরব কথাবার্তায়, কবিচন্ু 
শর, কবেছেন বাল্মীকি প্রসঙ্গ থেকে, সুতবাং কিছনটা নাম সাদশ্য থাকলেও 
দুজনকে চিনে নেওযা মোটেই দগ্কব নয। 

'কবিচনদু' উপ্যাধাট মধ্যযগ্গেব বাঙালী কাঁবাদে খুব প্রিয়, উাঁড়যা কবিদের 
প্রবণতা ছিল কবিসূ্ষ উপাধ হহণে। মধ)যুগে প্রাক্নই কাবিব পঙ্ঠপোষক 
বাজা বা জমিদাবেবা কাঁবদেব একাটি কবে উপাধিতে ভূষিত করতেন। অধি- কাংশ ক্ষেত্রেই সে উপাধি শনাগর্ভ হত না, বসন-ভষেণ-ভমিসহযোগে পরম 

ও 



ভহীমকা্ 

কামনাব ধন হযে উঠত। কাববা কখনো কখনো নিজে নিজেই উপাঁধ বা 

ছদ্মনাম গ্রহণ কবতেন। তাই কধপন্দু। কবিরাজ, কাঁববল্লভ, কবিবঞ্জান, কবিকন্ধণ, 

কিবন্ধ, কবিভুষণ বা কাঁকন্দ্রের কোনাঁদন অভাব ঘটেনি বাংলাদেশে! এব 

দকলেই যে কাঁব তা ন্য তবু নল রাজাব ছদ্মবেশ।?" দেবতাদের মতো সাহত্য" 
সভায় জশাকয়ে বসে দৃষ্টি বিল্রঘ ঘটাতে এ*বা কেউ কম যানান। এদের মধ্যে 

বলা বাহুল্য, কন্ষিন্দ্র উপাধিটির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । 'কবিচন্দ্ুদের মোটা" 

মুটি একটা তালিকা নিয়ে দেওযা গেল । 

কে০00 ০7 
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৯০ 

১, 

কবিচন্দ্র--পদ্যাবলী ( সংস্কৃত শ্লোক ) 

ধদুনাথ কাঁবচন্দ্র--নিত্যানম্দ শাখাডুন্ত 

রামদাস কব্চদ্দু--ঠৈতন্য শাখাভুন্ত 
বনমালী কব্চন্দ্ু--অদ্বেত শাখাভুস্ত 
কিচন্দ্র ভট্ট -চৈতন্য শাখাভুস্ত 
কবিচন্দ্র ঠাকুর গ্রদাধব প্রভুর পাঁববাব 

* চম্দ্রশেখবকাবিন্দ্র অথবা পিশ্ডিত শেখর এব লেখা সংন্দবকান্ড বলে 
ক্দোবনাথ মণ্ডল-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামাধণে ( মোদনীগ্ব )সংয্ত 
হযেছে । 

শৃংকবকিঙ্কর কাঁবচল্্ মিশ্র- গৌবীমঙ্গল বা চণ্ডীব চাঁরত (ব্বভারতাঁ) 
কাবচন্দ্র মিশ্ল- কবিকস্কণ মুকুদ্দবামেব জ্যেষ্ঠ ভাতা ও 'বাছণল' রচিত, 

কবিচন্দ্র মিশ্র--একাদশীব পাঁচালী বা নাবদীয পুরাণ রচয়িতা 
মুকুদ্দ কবিচন্দ্রু -বাশুলটমঙ্গলের কবি 
অযোধ্যাবাম কাব্ন্দ্ু--গঙ্গা বন্দনা 
রামকৃষ্ণ কবিচন্দু--শিবায়ন রচয়িতা 

কবিচদ্দু চন্রবত--ঘটক চক্রবতীসৃত কবান্দু চক্রবতীর কালিকামঙলে 
এর নাম আছে। হতো কবীন্দ্র ও কাবিচন্দ্র একই ব্যাপ্ত এবং তাঁর 
নাম মধত্সদন। 

নাধ কবিচদ্দ্ু--কালিকামঞ্গলের ভঁগতায় এ'ব মাম পাওয়া বায়। 

অশ্বিকাবণ গঞ্চ ১১৭৯ সালেব এডুকেশন গেজেটে কবিচন্দব কালিক- 
মঙ্গল প্রকাশেব বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন । 
নাঁধবাম কবিচন্দ্ু- ধর্মগঙ্গলেব কাব, দনাধ ও নাধরাম একই ব্য্তি 
কিনা জানা বাষ নি। 

ঘর কাকিন্দ্ু শাজাদা বাষের বংশধব, 'জগ্তন মহুল'-এব কাব 
রামজীবন 'বিদ্যাভুষণ কব্চন্দ্র-“মনসামঙ্গল বটয়িতা 

২৭ 
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১১. কাঁধন্দর কৃফবাম-_কমলামন্ছল (এই উপাঁধটি লাপিপ্রমাদও হতে পাবে) 
২০, কবিচন্দ্র-চোব পঞ্চাশিকাব কাব 

২১. কবিচন্দ্র দাস--বাধাকৃ্ণ চৌতিণা, কৃষকাল, মুস্তাচাষ 
২২* কাঁকিন্দ্র--বন্গমত? সাঁহত্য মাঁন্দর থেকে প্রকাশিত ভাগবতেব অন্যতম 

কবি। 

২৩, কবিচন্দ্র দাস--গোবক্ষবিজধ' কয়িতা বা গাষক 
২৪. মাণিক কবিচন্দু- দণ্ডাঁপর 
২৫, 'দিজ গঙ্গাধব কাবচন্দ্র-_ ভয় মঙ্গলচণ্ডী বুতকথা"র কাঁব 
২৬, বৈদ্য কথ্চিন্দ্র-গীত-গোবিদ্দেব অনুবাদক কুচাবহাবেব কবি 
২৭, প্রাণদাস কবিচন্দ্র-গ্োপিকার বস্বহবণ 
২৮ শংকব কাকন্দ্র-_মল্লবাজ সভাকাব ও পৃবোন্ত গিটি কাব্যবচায়িতা। 

এ'বা ছাড়াও আবো কাঁবচন্দ্রেব নাম বিবল নঘ। যথা-- 

২১, কাঁঝিন্দ্র পণ্ডিত --যশোবেব বাবুইখালি নিবাস মৌখিক কিতাব 
্রষ্টা ৃ 

৩০ কবিচন্দ্ু -শ্যামানন্দ শিষ্য বাঁসকানন্দেব বাল্যাশিক্ষক 
৩১ কবিচন্দ্র-বুপনামেব গুবুব পিতার নান ” 
৩২. গোবিন্দ কাঁবচদ্দু--দিজ রামদেবেব ?পতাব নাম ইত্যাঁদ । 
কলিকালেব ছড়া এবং বাবোঘাসা৷ বাঁষতা কাকিন্দ্ু একজন না দুজন তা 

জানা যায না। সুতবাং এগুলি অধিচন্দ্র নিষে জটিলতা সৃষ্টি হওষা 
স্বাভাবক। বাংলা সাঁহত্যে চন্ডিদাস সমস্যা বা স্জষ সমস্যার মতো কফ্ধিন্ 
ও এক সমস্যা। অবশ্য শংকব কাঁবচন্দ্রেৰ সম্পূর্ণ পৰিচয় পাওয়া বায় বলে 
তাকে চিনে নিতে আঘাদেব খুব অসুবিধে হয় না। অন্যান্য কাকিম্দরবা ভাঁব 
মতো জনাগ্রষ ও শাশ্ুধব কাব ছিলেন না। টৈতন্য পাঁথকব পচ ছজন কাকিন্দ 
ছিলেন সাধক । মাখনবাব্ এবং ভ. দখনেশচপ্দু সেন তাঁদেব সঙ্গে শংকর কাঁব- 
চন্দ্রকে এক কবে দেখোছলেন । আবাব মূকুদ্দরামের দাদাব সন্ধে তশকে এক 
কবে ফেলা হযেছল দাতাকর্ণ পালার ধবচারের সমঘ | অনেকেই 'দাতাকর্ণে 
কাব হিসেবে নাম কঝেছেন অযোধ্যাবাম 1কিংবা নাধিবামের অথচ সেঁটি আমাদের 
শংকব কবিচগ্রেব কনা। শংকব কাঁধন্দ্-ভপিতাষ দাতাকণ পালার প্রচুর 
পথ পাওষা যাষ। 

মাখনবাব, আব একজন কবিকেও কাব শংকবেব সঙ্গে 'মাঁশয়ে ফেলেছিলেন। 
তিন হলেন কাকু দাস। বাধাকৃষ্ণ চৌতিশা, মজ্তাচাষ, কৃষ্ণাকলী এই কাঁকিন্দু 

২৮ 



ভামকা 

দাসের কলা । আমাদের শংরুর [নিজেকে দ্বিপ্র ছাড়া কোথাও দাস বলে পারিচয় 

দেননি, অথচ এ পালাগুলি স্থান পেধেছে শংকব কবিচন্দেব 'ভাগবতামহত- 
পরীপীগোবিদ্দমঙ্গলে ॥ যেমন কবিচন্দ্র মিশ্রেব 'একাদশী পাঁচালন'ব পণথতে 
আমবা শংকব কবিচদ্ড্রেব ভণিতাও পেয়োছ। 

কাঁৰচন্দ্ের রচনা--শংকব কবিচন্দ্ের প্রধান বচনাগ লিও দিকে এবাব দুস্টিপাত- 
করা যেতে পাবে। আমরা তান সগরস্ত ঝনাব সন্ধান এখনো পাইনি, কোনদিন 
পাওয়া বাবে কিনা তাই বাকে জানে? মধ্যে তখব মতো বিপুল সংখ্যক 
কাব্য এবং পালা আব কোন কাব বচনা কবেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। 
তর একাব দানেই অষ্টাদশ শতান্দীব বাংলা সাহিত্য পষ্টলাভ কবেছে। 
অবশ্য এই যুগেব শ্রেষ্ঠ কা রাস ্গণাকব ভাবতচন্দ্র। কিন্তু শংকব কবিচন্দ্ 
[ছিলেন প্রাচন ভন্তিধাবার সর্বশেষ কাঁব। একধিক মন্গলকাব্য বচায়তাবুপে 

সপ্তদশ শতকের কৃষ্ণরামের নাম শোনা বায় বটে, কিন্তু তখব সকল কাব্াই তেমন 
বুহৎ নয়। সৌঁদক দিযে শংকব কবিচন্দ্রু তিনখানি প্রধান গ্রম্থধের অনুবাদক । 

কাঁবচন্দ্ু ঠিক কতগুলি পালা বঝচনা কবেছিলেন আমবা জান না, তবে একখানি: 
হিবিচ্নন্দ্র পালা'ব পদথতে দেখা যাষ ঃ 

তন শয় ঘাটি পালা আনাম্দত মনে । 

কবিচন্দু চক্তবতাঁ কারিল কনে ॥ (জ্রীঅগয়কুমার বয়াল্-দংগুহ?ত পথ 
পালা কথাটি সন্দেহজনক । আমরা যে পশচটি বড় গ্রন্থেষ সন্ধান, 

পেয়োছ সেগুলো 'কি প্রথমে পালা-আকাবেই লেখা হয়োছল, না সেগুলো ছাড়াও 
পালাব সংখ্যা তিনশ ষাট £ আমবা বাগায়ণ ও মহাভাবতেব যে সম্পূর্ণ পঃখি- 

পেষেছি* তাতে দেখা যাবে, 'সেগীল মোট্রেই পালাব আকারে লেখা নয়ন, কাণ্ড- 
এবং পর্ব ভাগ কবে দেখা । অবশ্য ভাদেব কোন কোন অংশের স্বতন্ত্র পথও 

পাওয়া যায়, যেমন শিববাষের যুদ্ধ, লক্ষণের শন্তিশেল, ভরতের দেশাখমন, 

কুস্তীর বাণভিক্ষা, সাবিত্রী আখ্যান ইত্যাদি এখন যে কনাগুলি শংকব কবিচন্দ্েৰ 
দাধি করা হয়, আমবা সংক্ষেপে তাদের পারিচয় বিচ্ছি। 

১. শিবমহ্নল--বাবাঁসংহ রাজার আমলে লেখা শংকর কাবচন্দব সবপ্ুথম 
রচনা । এঁটই সন্ভবত বাংলা স্বাহতো প্রথম শিব্মঙ্গল কাব্য । কি লোক 
টিবকথাকে একক্রে গ্রাথত কবে মঙ্গলকাব্যেব রূপ দিষেছেন। ইতিপূর্বে শিবকে 
পাওয়া গেছে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলেব দেবখণ্ডে, বিদ্যাপাঁতিব মহেশবাণদ ও নাচাডি 
[শবপদে । 

কৃবিচন্দেব শিবমঙ্গলেব অথণ্ড পধীথ পাওষা ষাযাঁন। তবে খণ্ডিত কষেকটি 
পালা 'বাভন্ন স্ংগ্রহশালাঘ আছে। যেমন, মছধিবা গালা (সম্পর্ণ, ব. সা. 
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গ ৪১২) হবগোঁধী সংবাদ (খণ্ডিত, ক বি* ২২/৬)। গোৌঁবীমঙ্গল (খণ্ডিত, 
[িধ্বভাবতী ২০২), মহামাধার শঞ্খপবা | খাণ্ডত, বকে সার্চ মিউজিয়াম 

[বিষ সংখ্যা ৫৬৭, ক্লামক সংখ্যা ৩) ও মালগপালা । খণ্ডিত, মাখনলাল ম:খো- 

পাধ্যায সংগৃহগত )। মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুগলীব আরাণ্ড গ্রাগানবাসা 

পবাণচন্দ্র মালেব কাছে একাঁটি অখাণ্ডিত পদীথ দেখোঁছলেন। কিন্তু পণাথাট 

তিনি সংগ্রহ কবতে পাবেননি বলে এই পালাগীলব অনঃলাপি কবে এনোছিলেন 

- মাল পালা, কুবল উদ্ধাব, চাষপালা, কাতিকিজন্ম, মিরা, শঙ্খপবা 

প্রভৃতি। তাই মনে হয় কাব বেশ বড আকাবেই শিবমঙ্গল রচনা কবেছিলেন। 

সমগ্র কাব)ট পাওষা গেলে কাবিন্দ্রে শিবমছ্ছলেব যথার্থ মুল্যাষন কবা সম্ভব 

হত। 
২. অনাদিমলল-+'আমাদেব মতে কবিচন্দরেৰ দ্বিতীয় গ্রন্থ অনাদিমঙ্গল । 

কবি নিজেও এই গ্রন্থে তখব শিবকঙ্গলকাবোব উল্লেখ কবেছেন। এই গ্রন্থে ধর্ম 
ও শব আঁভন্ন। কাজেই লাউসেন কাহিনণ প্রাধান্যলাভ কবলেও এ কাব্য 
বমঙ্গল থেকে খুব দবব্ত নয! শ্ব্মঙ্গলেবও মতো অনাদিমঙ্গলেবও 
সম্পূর্ণ পণাথ পাওধা যাযান। প্রাপ্ত পথগীলি হল__জাগবণ ও পশ্চিমোদয় 
(ব. সা প ২২৪৬) আদ্য ঢেকুর, ইছাইবধ ও নযনগপালা তিনটি স্বতন্ত্র 
পুশথ, । শ্রীজক্ষষকুমার কয্লাল সংগৃহীত এবং নয়নীপালাব কথেকাঁটি পন্ন 
( মাথনলাল মুখোপাধ্যাষ-সংগহেশিত )। এই খাশ্ডিত পর্ণথগ্রাল থেকে বোঝা 

ধাষ, কাঁকন্দ্র বেশ বড আকাবেই “অনাদিমঙ্গল' লিখোঁছলেন। লাউসেন- 
কাহনখতে নূতনত্ব না থাকলেও দ:ট অজানা 'বিষয় এ কাব্যে স্থান পেয়েছে । 

একটি হল গৌড়েববেব নাম আব একাট নয়নশ-ধসদত্তেব আভনব কাঁহনী। 

বষুগননী বামাষণ-_কিচদ্দ্রেব তৃতী গ্রন্থ। অনাঁদমঙ্গলেব মতো এঁটও 
বাজা বঘ;নাথেব সমসামাঘক কালে বাঁচত। বাল্মশাঁক ও অধ্যাত্ম বামাণ 

অবলম্বনে ছয কাণ্ডে সমাঞ্ড এই রামাযণখানি অত্যন্ত জনপ্রিষ হয়ে ওঠে এবং 
'বঞ্ুুপদ্বী বামাষণ' নাগে প্রাসাদ্ধি লাভ কবে। এই বামাধণটিব প্রধান বোঁশষ্টা, 
বামেব অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসনে বসাব সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যেব পমাঞ্চি। 
রস্থাট কষেক বছব আগে মনদ্রত হযেছে। 1. 

৪ ভাগবতামুত শ্রীশ্রীগো বিষ্দমঙ্গল-_-পাণ্ডত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় 
ভাগবতেব সম্পুণ পণাথ না পেষে বা পালাব গ%াথ ভাগবতেব দ্কম্ধান;লাবে 
সাঁজযে একাঁট পর্ণাঙ্গ কুষ্ণকথাব বূপ দেবার চেষ্টা কবেন। [তিনি ষেমন 
মল ঝচনাব মাজ'না কবেছেনঃ তেমনি অন্যান্য কবিব কনাংশও ভাগ্রবতামহতে 
উদ্ধৃত হযেছে। তবুও কিচদ্দ্ের কাব্যপ্রকাশে মাখনবাবূব এই উম প্রশংসনগয়। 
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ভূমিকা 

কবিচন্দ্ের ভাগবতাঁয় পালাগুলি ধিশেষ জনপ্রি্নতা অজ'ন কবেছিল। 
প্রহলাদ (বা প্রসাদ ) চান, ধুবচীরতর, জড়তরত। কলঙ্কভঙ্জন' নন্দবিদায় প্রভাত 

পালাব প্রচুর পথ পাওয়া বায । মহরত ভাগবতটিই যাঁদ কাঁবব গ্রন্থের প্রকৃত 
বপ হয, তা হলে স্বীকাব করতেই হবে, তিনি সম্পর্ণ ভাগবত অনুবাদ না 
করে নিব্ণচিত অংশসমূহেৰ অনুবাদ কবেন এবং রাধাকৃষ্ণের বৃষ্দাবনলালা 
রচনাব সময অনুসরণ কবেন বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণললা কাহিনীতে। 
যতদিন না ভাথবতামতের সম্পূর্ণ পঠাথ পাওয়া যাচ্ছে ততাদন পর্যন্ত 'বিতকে'র 
মেষ হবে না। মাখনবাবৃও ষে সব পালা সংগ্রহ করতে পাবেন নিঃ সে বিষষে 
সন্দেহ নেই । ভাগবতামৃতে দ্থান পায়নি। এমন কয্েকটি পালাব সন্ধান আঘবা 
পেষেছ। যেমন, গজেন্দ্রমোক্ষণ, নবকবর্ণন, মহাব্রতেব পালা ও গোঁপিকা- 
মোহন। 

কাঁবচন্দর ভাগবতামূত রচনাকালের স্পন্ট উল্লেখ কোথাও নেই।, কেউ 
কেউ মনে কবেন, দুর্জনাসংহেব রাজত্বকালে ঘনমোহন মান্দব হ্থাপনেব লগয় 
এ কাব্য লেখা হয়। আবার কাবো কারো মতে কবিচন্দ্র মদনমোহন বন্দনা 
লেখেন মদনগোহনেব রথ নির্গাণের সময় । আমাদেব অনুমান, কবিচন্দের 
ভাগবত তশর বামাষধণ ও মহাভাবত রচনাব মধ্যবতী সময়ে গোপালাদংহে 
রাজ্যকালেই লেখা । কৃষ্জলীলার বর্ণনাব কবিব খ্যাতি ও জনাপ্রয়তা দেখেই 
গোপালাসংহ তাকে সভাকাবির মর্ধাদা দিয়ে মহাভাবত রচনার আদেশ দেন। 

৫. মহাভারত--শংকর কবিচন্দ্রের সর্বশেষ রচনা । মঞ্লরাজ গোপাল- 
সিংহের আদেশে কবিচন্্র মহাভাবতের মতো বিশাল গ্রন্থের দুবূহ অনুবাদের 
কাজে হাত দেন। তব আশঙ্কা ছিল, পর্বসবিদেব মতো তখর মহাভাবতও 
হযতো অসমাঞ্ধ থেকে বাবে । তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তিনি সংস্কৃত মহা- 
ভাবতের সাবানুবাদ কবেন। গ্রন্থ শেষ কবার আগ্রহে তিনি বহু জনাগ্রয় আখ্যান 
ব্জন কবেছেন, এমন কি বাংলা দেশে মহাভারত অনুবাদের প্রচালত ধারা ত্যাগ 
কবে অম্বমেধ পর্বে অনুসবণ করেছেন ব্যাসদেবকে-জৈমানকে নব। সম্ভবত 

তিনিই মধাযগেব একমান্র কবি যান মহাভাবতের অধ্বমেধ পর্বের অনুবাদে 
জৈমিনিকে স্মবণ করেনান। 

অন্যান্য রচনা--উপরিউন্ত পশচখানি গ্রস্থ ছাড়াও কবিচন্দ্র কযেকটি ক্ষুদ্র 
আখ্যান বা পালা কনা কবেন ষেমন-“কাঁপলামঙ্গল') 'জীবিতবাহন উপাখ্যান, 
রে কাঁবতা” 'কাপাসের পালা গদনমোহন বন্দনা” বাজবজ্লবীর বন্দনা* 

দি। 
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মহাভারত সমখা 

বামাযণ মহাভাবতেধ যে সমালোচনা তাহা অন্য কাবা সমালোচনার আদর্শ 
হইতে স্বতন্ত্র ।* "দ্তথ্ধ হই শ্রদ্ধাব সহিত ন্চার কবিতে হইবে সমন্ত ভারতবর্ষ 
অনেক সহন্তর বংগর ইহাদিগ্রকে কিব্পভাবে গ্রহণ কবিযাছে।” মহাভাবতের 
গুরুত নির্ধারণেব সমযে আমাদে সর্বদা বিত্বকাবব এই উত্ভাটিকে মনে বাখতে 
হবে। সপ্রাচীনকাল থেকে মহাভাবত সমগ্র ভাবতবাসীব জীবনে যে বিপুল 
প্রভাব বিগ্তাব কবে বষেছে তাব কোন তুলনা হয় না। ভারতবর্ষের অমৃত 
আত্মা, জাতীষ জীবনেব সমগ্র সত্তা মহাভাবত গ্রন্থের প্রতি পৃ্চাব এখনও যেন 
চিবন্তনেব স্মারকবংপে বিরাজ করছে, ধহন কবছে শাম্বতকালের 'চিরনতূন বাণধ! 
মহাভাবতকে খুধ; শহাকাব্য-ধম গ্রন্থ-পুরাণ ইতিহাস বলে আঁভাহত করা যাবে 
না, তাতে এব পাবিচযও ব্যঝি পাওয়া যাবে না স্বয্নং মহাকবি বলেছেন, 'যদিহান্তি 
তদন্যত, যন্নেহা পি ন কুন্রচিং-_এতে যা আছে তা অন্যত্র থাকতে পারে, কিন্তু 
এতে ঘা নেই তা আব কোথাও নেই। এ গ্রন্থ একই সঙ্গে 

ধম শাস্মমিদং পণ্মর্থশাম্তরমিদং পবম-। 
মোক্ষ শাদ্্রমিদং প্রোন্তং ব্যাসেনামিত বৃদ্ধিনা ॥ (আদি ৫৭২৩) 

মহাভারত জনসাধাবণেব জন্য বচিত প্রথম গ্রন্থ। লোকেব মঙ্গলের জন্য দয়া- 
পববশ হযে মহাকাব বচনা করলেন বেদান্ততূল্য একথানি গ্রন্থ । সেই গ্রন্থ হল 
শহাভাবত £ 

লোকানা% হিতার্থয় কাব্ণাপ্মনসভমঃ1 
অন্রোপনষদং প.ণ্যাং কৃষ্ণ ন্বৈপায়নোহব্রব€। 
বিদ্বাদ্ভঃ কথ্যতে লোকে পযগ্লাণে কাঁবসর্জমঃ | (আদি ১২১৫) 

সুবিপলল গ্রন্থ রচনার পবে চভযবেদ ও মহাভাবতকে তলাদন্ডে স্থাপন করে 
দেবতাবা দেখোঁছলেন উপানষৎ-্সহ চতুবেদের তুলনায় এই গ্রন্থ মহত্বে ও 
ভাব্তবন্তাষ আঁধক তাই এব নাম দিলেন মহাভাবত £ 

ত্থাৰ একতো বেদা ভাবতঠৈকমেকতঃ | 
পবা কিল সুবৈঃ সবেঃ লমেত্য তুলা ধৃতম | 
চত*ভ) সবহদ্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যাদকং ষদা । 
তা প্রভাত লোবেহাস্মন: মহাভারতমূচ্যতে ॥ 
শহত্ধে চ গুবদ্ে চপ্রষমাণং ঘতোহাধিকম-। 
গহত্বা*্ভাববক্তশ্চ মহাভাব্ত মূচাতে। 
নিবৃসতমস্য যো বেদ সবপাঃ প্রমন্চাতে | (আদি ১২৩৩-২৩৫) 
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রা 



ভূমিকা 

লক্ষ শ্লোক সমন্বিত এই মহান গ্রন্থাট ইীতহাসবংপেও সমাধক প্রার্সীম্ঘ লাভ 

কবেছে। গহাকাঁব স্বং একে ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই অভিধায় ভ'ষত 

কবেছেন £ 
ভাবতম্য বপৃহেতৎ স্তগ্ামতমেব চ॥ 

নবনীতং যথা দধ়ো দ্বিপদাং রাদ্ষণো যথা | 

হুদানাগৃদাধঃ শ্রেস্ঠো গৌবাঝষ্ঠা চত্পদাম্ । 
ষথেতানীতিহাসানাং তথা ভাবতঘুচাতে । (আদি ১২২৬-২২৭) 

এই গ্রন্থ পাঠ কবলে সত্য ও অমৃত দুই-ই লাভ কবা ঘায। দধিব মধ নবনীত, 

[দ্ব্পদেব মধ্যে ব্রাহ্মণ, হুদের মধ্যে সমনদ্রে এবং চতুষ্পদেব মধ্যে গাভী যেমন 
শ্রেষ্ঠ, ইতিহাসের মধ্যে মহাভাবত তাদ্শ উৎকৃষ্ট । ববীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 

ভাবতবষে'ব চিবকালেব ইতিহাস । “অন্য হীতহাস কালে কালে কতই পাববার্তৃত 
হইল কিন্তু এ ইতিহাসেব পাঁরবত'ন হঘ নাই। এই মহাভারতের একদিকে 
ঈনশ্রাতমূলক কংবদন্তী, অপবাঁদকে জ্ঞান-কর্ম-ভন্তি সমন্বিত ভগব্দ্গীতা | 
“আতস কাচেব এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সণলোক এবং আব একাপিঠে যেঘন 
তাহারই দংহত দীপ্তবশিন, গহাভাবতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্র-তিবাশি 
আব একাদিকে তাহাবই পমস্তটিব একটি সংহত জ্যোতি--সেই জ্যোতিটিই 

ভগ্বদীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভন্তবষে সমন্বয যোগ তাহাই সমস্ত ভাবত ইতি" 
হাসের চব্ম তত্ব ।"*ভারতচিত্তের স্মন্ত প্রধাসকেই সেই এক মুল সত্যেব মধ্যে 
এক কবিষা দেখাই মহাভাবতের দেখা ।* বামেন্দ্ুসূন্দব মহাভাবতেব তূলনা 
কবেছেন উলঙ্গ অন্রধালহ 'হমালযের সঙ্গে। প্রমথ চৌধুবী বকেছেন 

'মহাভাবত একাধাবে কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিযা। ভাবতীষ দাহিতো 
বিশেষজ্ঞ পান্চাতা সমালো5ক ভিন:টাবাঁনংস: মহাভাবতকে বলেছেন *৯/1)৩ 
1119181016, বাগ্তাবকই এই বিশল গ্রন্থখানিকে বোধহয কোন নামেই আভাহত 

কবা যায না। এগ্রন্থে ভাবতবেব আত্ম প্রাতিফলিত হয়েছে, প্রাতিবিশ্বিত 
হযেছে ভাবতীষ জনজাঁবনেব আশা আকাক্ষাব প্রাত্যাহক ছবি। হাবমান 
ওল্ডেনবাগেব (90020 01500515 ) কথায়, ৭) 0176 1/21180104140 
092109 205 001660, 5০0৮] 01 [15018 80 05 110110087 50815 1 

157 06019: সি. ভি. বৈদ্য মনে ববেন মহাভাবত একাধারে ভাবতবর্ষেব 
জাতীয় কাব্য । বাজাদেব বংশাবববণন এবং পৌবাঁণক গঞ্পমাঁণ্যব, €8০ 1204- 
0087965 85 800 9001 0 00০ 2850028) 00600 01 [0019 ৪৪ 009 
[11190 85 01 079906, [19 615 96016 1100$0 0£ [1101817 897681 £% 
ম10301057 20৫ 20610016), এ প্রসঙ্গে ড' অসিতকমার বন্দ্যোপাধ্যা.যব 
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মহাভাবত ৪ 



শহাভাবত 

সংাকিপ্ত মন্তব্য প্রণিধানঘোগা । [তান মহাভাবতেব অনবাদ সম্পা্কত 
আলোচনা কববাব সময এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন, “একটা দেশেব বাঁহজবন ও 
অন্তঙবনেব অযুত তবঙ্গলীলা যাঁদ কোন একখান কাব্যের মধ্যে প্রাতফালিত 
হই্যা থাকে তবে তাহা নিঃসন্দেহে মহাভাবত।” তাই, ভাবতধাসীব জীবনে 

মহাভাবতচচাব মূল্য অপবিসীঘ । 
মহাভাঝতে কৌরব বংশধঘ দুই জ্ঞাতি প্র; পাণ্ডব এবং ধান্রবাণ্টরদের 

অঞ্সণন্তিক সংগ্রামের কথা বর্ণনা কৰা হবেছে। এই পাবিঝারিক বিরোধের 
পশ্চাতে যে একটি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লযীকষে আছে তা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 

বাঁণ'ত মহাভাবত ও মহাভাবতে বাত নানা চবিত্ধ ও ঘটনাবলীব উল্লেখেই 

প্রমাঁণত হয। কিন্তু এই যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয এবং আদিতে এবাক বূপ 
ছিল আজও তা নিশ্চিতরূপে জানা ঘাষান ! এই যুদ্ধ কি শুধু একাট গৃহ” 
ঘূণ্ধ ছিল। না মহাযুদ্ধের ঝুপ ধাবণ কবেছিল, যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 
কাবা? পাণ্ডব ও খার্তবাণ্ট্রবা, না পাঞ্াল ও কৌববেবা এ নিয়েও সংশষেব শেষ 
নেই। আঁধিকাংশ বশেষজ্্ধা মনে কবেন শ্রন্টপর্ব ১০ম শতকে এই 
ভাবতঘদ্ধ' বা মহাভাবতেব বিখ্যাত ভ্রাতঘাতট সংগ্রাম অন্ন্ঠিত হয় । এ 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহলে নানা মতভেদ আছে। ড দখনেশচন্দ্র সরকার মনে 
কবেন। [6 009 ৪০-০৪1150 81121862 ৪7 29 0116108019৪ 90021] 

18101151680 07 00051 50:08215 £120081)5 1028101550 5 009৫3 

8106 211965515 0০1 11 050057165 18 15 ০1009] 179% 0095119 

(0 68667011106 115 ৫8195. তবুও এই চেষ্টায় 'বিবাঁত নেই। ভারতাঁয় 

ও পাশ্চাত্য মতের মধ্যে এই সমযেব তাবতম্য খুব বোশ। আর্টের মত 
বিচাৰ কবলে মনে হয়, ৩১০২ গ্রান্ট পাবান্দে ভাবতঘুদ্ধ সংঘটিত হয। হবিদাস 
ভট্রাচা্য 'সদ্ধান্তবাগীশ য:ধাষ্ঠবাধ্দ ধবে 'িচাব কবে মনে কবেন ৩১০১ 
প্ী্টপূর্বে ভাবতযুদ্ধ হযোছল। বৃদ্ধ গর্গ, ববাহমিহির প্রমুখ 
জ্যোতীব'দেব মতে য,দ্ধ হয ২৪৪৯ প্রীন্টপূর্বে। ভাবতে প্রচালিত ধাবণা হল 
৩১০১ খ্ীন্টপরর্বে কলিযুগ আবন্ভ হয এবং কুবক্ষেন্ মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয 
দবাপব্যণণ্েব  অন্তভাগে, কাবণ শ্রীকৃক দ্বাপরযুগে অবতাব ছিলেন। 
বাই হোক, এই মতে, গ্রা্টপর্ব ৩১০০ বা ৩২০০ মহাভাবত যুদ্ধের ময় । 

এসমঘ বেদও নংকাঁলত হয। যোগ্নেশচন্দ্র বাষ বিদ্যানাঁধ গ্রহণের অবস্থান 
থেকে ভাবতধৎ্ধ কাল নির্ণষেব চেস্টা কবে দেখিয়েছেন "মহাভারত" গ্রনথেও 
ইবনে ধদগ্ধেব যে সময় বলা হযেছে তা বিভিন্ন ছ্থানে 'বাভ্ন প্রকারের । 
পর (পব সামঞস্যহীন এই গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান থেকে 'নশ্চিত বন্ধে সময 
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ভাঁগকা 

আঁব্কাব করা অসম্ভব কারণ, উদ্যোগ পরবে যুদ্ধে সাতদিন পূবে 
কৃ বলেছেনঃ যুদ্ধ আকভ হবে জ্োষ্ঠা নক্ষন্ুয্ত অমাংস্যাষ, ভাম্ম পৰে 
ব্যামবেব ধৃতরাণ্ট্কে যুষ্ধের পর্বাদনে প্রভাহীন পঞ্চন্দেব কথা বলেছেন। 
অন্য একগ্থানে আছে, অগ্রহাধণ কৃষ্ণ প্রতিপদে যদ্ধাবন্ভ এবং অগ্রহাষণ শুক্র 
তৃতায়ায য্ধ সমাপ্ত হয়। আবাব “ভারত পাবিত্রী'তে বলা হযেছে, হেমন্তের 
প্রথম মাসে শুরা ভ্রযোদশণতে যুদ্ধারন্ড এবং সম্গাপ্ত হয ১৮ দিন পবে এক 

অমাবস্যায। এই ধ্বনের একাধিক 'তাঁথনক্ষন্তের উল্লেখ থাকা মহাভাবতের 
'্বুদ্ধকাল” নিণষে গ্রহনক্ষত্রের গণনা কোন কাজে লাগে না। মনে হয় 'বাভিন্ন 
সময়ে সংকলিত হওযাষ ঘম্ধ সময়ে কোন নিশ্চিত নিদেশ দিতে ভাবত সংকল্- 

কেবাও দমথ" হননি। বিভিন্ন পুরাণ থেকেও কিছ কিছ তথ্য সংগ্রহ কৰা 
হযেছে। বিষণ পুরাণেব একটি শ্লোজে বলা হযেছে ঃ 

যাবং পবাক্ষিতো জন্ম যাববদাভিষেচমম: 
এতদবর্ষ সহম্্ন্তু জ্রেষং পঞ্দশোত্তবম্ ॥ (8২81৩২ ) 

তথণৎ, মহাপচ্মেব আঁবিভগবেব ১০৫০ বৎসর পূর্ধে পবীক্ষিতেব জদ্ম 
হয়। এই 'হসাবে যুধিষ্ঠির থেকে চন্দ্গপ্ত মৌষেব বাব্ধান ১১১৫ বংসব। 

ম্যাসিডোনিয়াব আধপতি আলেকজ্ান্ডাব চন্দুগুণ্ধেব সময়ে ভাবত আক্লগণ 
কবেন ৩২৫ খ্রান্টগুবে। চন্দ্গুপ্ধ বাজ্যলাভ করেন ৩১৫ খ্রীষ্টপবে | 

"ততএব এ ৩১৫ অংকেব সাঁহত উপ্গাবালাখত ১১১৫ যোগ কবিলেই ধুৃঁধিষ্ঠিবের 
সমধ পাওঘা যাইবে । ৩১৫4১১৯১১৫7 ১৪৩০ খ্রীঃপঃত তবে মহাভাবতের 
যুদ্ধে সময় 1” পাশ্ীত্য সমালোচকদেব মতে এই জ্ঞাতাবিবাদ হযোছিল 

খ্রীঃ প্ঃ ১৫০০ থেকে শ্রীঃ পৃঃ ১০০০ শতকের মধ্যে | হপাঁকিনস, পাঝাজটার, 
এস এন প্রধানঃ ম্যাকডোনেল, হেমচন্দ্ু বাধসৌধৃবী, ম্যাম্ডালে। এন, কে, 
সিদ্ধান্ত প্রমুখ মহাভাবতশীবশেষজ্ঞবা সকলেই মনে কবেন ভারতষুদ্ধ এই 
সমযেব গধোই সংঘটিত হয । ড. সুনগতিকুমাব চট্রাপাধার খগ্বেদেব রচনাকাল 
'নিণ'় করবাব সময একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তবে তাঁব 
সমীক্ষাব ফলও একই অর্থাৎ ভারভষুদ্ধ খ্রষ্ট পূর্ব ১০০০ অন্দে সংঘটিত 

হুয। তিন লিখেছেন," "ভারতের সধ্জল্শগহীত প্রাচীন আত্হ্য 
অনুসাবে, বেদ গ্রন্থাকাবে নিবষ্ধ হয, মহাভাবতের যুদ্ধে কালে, মহাভাবতেব 
পান্্পান্রীদের সমযে।” কারণ সত্যবতী-পূত্র কৃষদ্বৈপাষনই বেদ সংগ্রথন 
করে “বেদবাস* নামে অভিহিত হন। বাক:তন্ব এবং ভাযাতত্বের বিচাব করেও 
ড. চ:ট্রাপাধ্ায মনে করেন খগ্বেদেব ভাবা ১০০০ গ্রঠণ্ট পৃবে'র । কাবণ, তাব 
সহোদরা হ্থানীঘ অবেস্তার যে প্রাচীন পাবাস্ক নিদর্শন মেলে তাব বস ৫৫০ 
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মহাভাবিত 

গ্ট পূর্বের এবং বেদ ও অবেগ্তার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা” তিন চার শত 

বংসবেব বেশি নম। ্ুৃতবাং ১০০০ খ্রন্ট পূব বেদে সংকলন কাল। ভাবত 
যদ্ধও এই সমধেই ঘটেছিল। ইবাবতণ কাভেও তাঁর আলোচনাষ দেখিযেছেন 
মহাভাবতীয ষদ্ধব ক্রিধাকলাপ-আচাবাঁবচাব সবই বোদক (বিধানের 
অনুবুপ। 

বান প্রাচীন গ্রন্থ ও শিলালিপিতে মহাভাবতেব ষংদ্ধ সম্পর্কে কিছ: কিছ 

জানা যায। ছ্বিতয পুলকেশীব এহোল শিলালিপি থেকে জানা যায়! 

ভাবতঘযুষ্ধের ৩৭৩৫ বংসব পবে দ্বিতীয পৃলকেশীব মৃত্যু হয (৫৫৬ শক-৬৩৪ 
গ্্টাব্ব )। এই তাবিথ প্রচালত ভাবতীয ধারণাকেই অনুসবণ কবেছে ॥ আবাব 

কলহণ এই সমথ থেকে ৬৫০ থছব বিধোগ কবতে চান । বেদে মহাভাবতেব 
কোন উল্লেখ নেই তবে খগ্বেদে ভবতবংশনীদেব উল্লেখ পাওয়া যায়। 

একাধিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মহাভাবতাঁধ চবিন্রেব কথা আছে, কিন্ত কুবুসণবের কথা 

নেই। এতরেষ ও শতপথ রান্ষণে পবশীক্ষং ও জনমেজযেব মম্রম্ধ উল্লেখ 
আছে । বামাযণেও জনমেজয়কে ণবখ্যাত বীব' বলা হযেছে । এই জনমেজন্ন 

পবা'ক্ষং পুত্ব। এবিষযে ড. বাষচৌধাবীব মন্তব্য প্রণধানযোগ্য, 75 25০৫)059- 
12005 ( 050% 42 ) 211065 69 11116 42101061802, 210175 ভা11) 559121 

191000189 1011053 0 10560116 (17169 9001. 558 996819) 951)59) 10111091 

18105178800 1000717011010216, 0045 38121061909 20038 09 

10611011160 111) 1116 271003 901 06 78111917161 1106 181) 2109 

91 106 81860. 18011618585 10610107160 10 80102 95910991081” 

08111519, যজযেদেব বহ: স্থানে কুবু ও পাণ্চালেব কথা আছেঃ কিন্ত 
অন্য কোন ইঙ্গিত নেই। অনেকের মতে কুবুক্ষেত্রে মহাসমব হয়েছিল কুব 
ও পাণ্সালদেব মধ্যে। দুই যৃবুধান জাতিব আত্ববিধ্বংসী য.দ্ধেব পৰে 

পঃগালপক্ষীঘ পাগ্ডভববা কুবু সিংহাসন লাভ কবেন। লাসেন, ওযেবাব, 
মাণষেব উই লিষাম:সং, দ্বামশ িবেকানন্দ, এন. এন. ভট্াচার্ধ কুবুপান্মাল যুদ্ধের 
কথা বলেছেন। এই যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষেব সেনাপাঁত ছিলেন পাণ্চাল বাজপান্ত 
ধূষ্টদ [ম্ন। 1তনি কুবু সেনাপাঁত দ্রোণকে বধ কবেন। অপর পাঞ্জাল রাজপন্র 
িখগ্ডাকে লামনে বেখে ভীম্মবধ কবা হম্ন। ড. ভট্টাচার্য মনে করেন যন্ধ 
যদি ধার্তবান্ট ও পান্ডবদেব মধ্যে অনুষ্ঠিত হত ত'হলে তা “কুবুপাণ্ডব 
আহ্যা লাভ কধত না, কাবণ পাণ্ডববাও “কৌবব' ছিলেন। পাণ্ডবদেব তিনি 
'কৌবব"ও মনে কবেম না। তাবি ধাবণা পাণ্ডববা সম্ভবতঃ কোন মাতৃতান্ত্রক 
গোস্ঠীসম্ভুত ঝীব 'ছিলেন-_তীদেব প্রধান পরিচয় তাঁবা ক্কুস্তীপুত্রঁ এবং 
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ভূমিকা 

তাঁদের আদি বংশজননী ছিলেন উর্বশী --স্বর্গে অন তাঁকেই আঁদ-বংণজননী 
বলেছেন, কোন পিত্ৃপ,বঃষেব কথা বলেনান, পিতৃতান্বিক সমাজেব বীতি এ 
নয এছাডা পণভ্রাতাব দ্রৌপদী বিবাহ কিংবা ভীম-হড়িত্য ও অগরথন- 
চিন্রাঙ্গদাব বিবাহণ্ত মাতৃতাঁদ্ুক সযাজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশে কবে। 

ড. ভট্রাচার্ষেব য্যান্তগ্লীল অস্বীকাব বায় না। ঘহাভাবতেও বলা হযেছে 
কুরুবংশ ধ্বংস কবধাব জন্যই দ্রুপদেব ঘজ্ঞবেদী থেকে দ্রৌপবীব জম্ম হয, 
পাণ্ডবমহিষা দ্রৌপদী কৌবব বংশের বধু হলে তা কি সম্ভব হত 8 বিশেষত 
মনে রাখতে হবে, পাগ্ালীব অবমাননাই মহানগবেব প্রধান কাবণ। এইপব 
কাৰণে অনেকেই মনে কবেন কুবৃক্ষেত্র ঘহ্ধে হয়োছল কৌবব ও পাঞ্ালদেব 
মধ্যে। এব বিবৃষ্ঘ ঘতও দূলভি নয । য্যাধান্ঠিবাদ পণভ্রাতাব জন্ম কিছো 
রহস্যাবত হলেও তাঁবা যে কোবব ছিলেন একথা মূল মহাভাবতেই আছে । 
“পাশ্ডুব ক্ষেনত্রজ পত্র হলেও তাঁধা কুব্বংশীষ, শাগ্রাদি 'বিগাবে তাই হওষা 
উচিত৷ তাঁদেব মধো ভীম ছাডা আব কাবু বাবহাবে অনােণোচিত লক্ষণ প্রকাশ 

পারনি । সুতবাং তাঁবা কুবুবংশীয 1ছলেন না একথা বলা চলে না। 
পালি জাতকেও (৪১৫) বলা হযেছে 'জ্যাধটংঠিল ই'দপত্তে বাজ্জত্ব 

কবতেন এবং (তান 'কোবথ্ব' বংশশ্ধ ছিলেন? পতঞ্জলিব মহাভাষো 
ভাঁম, নকুল সহদেবকে কুরুবংশজাত বলা হযেছে। ভারত যাদের কথা 
কিংবা মহাভাবতেব কোন কোন পান্তপান্রীর কথা 'বীভন্ন গ্রচ্ছে পাওযা যায । 
পাণান 'পাণ্ডু' বা 'পাশ্ডব* নামেব সঙ্ঞে পাবাচিত 'ছলেন, তাঁর “অন্টাধ্যায়ঈ'তে 

মহাভারত” শব্দাটি পাওয়া গেলেও তান কোন গ্রন্থ-অর্থে এ শন্দ প্রযোগ 

কবেননি, তবে অনেকেই মনে কবেন পাঁণান পপান্ডব কাহিনী সন্বলত কোন 
গ্রন্থের সঙ্গে পাঁবাচিত 'ছলেন। সাংখায়নে শ্রোতসন্রেও বলা হথেছে 
কুবুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌববরা 'বিন্ট হযোছলেন । অশ্বলায়নেব গৃহাসাব্রে সবপ্রথম 
মহাভাবতেব। সম্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যাধ। অধ্বলাধনের গৃহাসূত্র থেকেই 
আমবা নিশ্চিত প্রমাণ পাই থে, মহাভারত” নামক মহাগ্রনটি গ্রী্টপূর্বে ৪০০ 
শৃতকেই একটি নিদদি্ট বপ লাভ করেছিল । 

ভাবতবংশীব কুবুপান্ডব*মহামমবেব কতদিন পবে এই ষদ্ধকাহনী লিখিত 
রূপ লাভ করল তা নিয়েও জল্পনাকজ্পনাব শেষ নেই। ভাবত যুদ্ধে লময 

এবং প্রকৃতি নিষ্ে বিশেষজ্ঞ মহলে অনেক মতভেদ থাকলেও এই বিখাল 

গ্রহথানিব এাঁতহাসিকতা এবং প্রাবীণ্য সম্পর্কে কাবও মনে কোন সংশষ 
নেই। আমবা পূর্বে দেখোছ ভাবতেব প্রাচীন শাদা গ্রন্থে, খাটি পর 
€ম-৪য শতক থেকেই পান্ডু্মহিনী বা ভাবতকাহিনীব কথা রগেছে, অন্বলাধন 
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ভাবত, এবং 'হাভাবত' দৃইযেবই সম্রদ্থ উ্লথ কবেছেন। কিন্ত; মহাভারতের 

রটনাকাল নিধ্ণাবণ করা রীতিমত দঃরুহ। ধভন্টাবানংদ: মনে কবেন “029 

(816 01 116 16201901986 6065 201 6548 8, 9114 দতীন আবো 

বলেছেন মহাভাবতেৰ রচনাকাল দীর্ঘ ৮০০ শত বৎসরের মখেঃ গপাঁবব্যাণ্ত। 

যাগ বল ১৪২৯এই এ 'সিপ্থান্ত গ্রহণ করোছলেন, ৪০০ গ্রীষ্টপর্বেব আগে 

মহাভাবত গ্রন্থেব কোন উল্লেখ পাওয়া যায না। আবার ৪০০ গ্ীন্টাব্দেৰ 

পবে নতুন সংযোজনেব সন্ধান গেলে না। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে 

গাবে। মহাভারত ৪০০ গ্রীষ্টপূর্বেৰ আগে ছিল না এবং ৪০০ খষ্টাব্দেই 

স্পর্ণেতা লাভ করে। হগাকিনংসংও বিন গ্রন্থ বিচার করে একই সিদ্ধান্তে 

উপনগত হয়েছেন। ০.১88081808 (018) 1839 06109109 9010101068 1060 

016) 08 108 5৩ 5%1৫61০6 068 2019 061076 400 8, 0 "তান 

লক্ষ্য ববেছেন ৪০০ থেকে ২০০ খ্াম্টপ্বে' কৃ [ছিলেন অর্ধ ঈশ্থব বা 

৫20800 কিদ্তু বে 'তানি সম্পর্ণ রূপে ঈম্বরে (৪1শ০৫ ) গবিণত হন। 

মহাভারতে এই পারিব্ত'ন স্পষ্ট ক্ষ্য কবা ঘায। আরো পববরতকালে নীত- 

উপদেশ অংশ্গ্লি মহাভাবতে সংযাঁজত হয় ৭০ 185/-১0018 2৫৫6৫ 

11 016 10000001800 10 016 118; 00015 1116 870115) /১08- 

8219 860619160 [001 0800) 80৫ 76008111560 23 ৪. 5609:866 09015 

200 10 400 &. 0, 

ওযেবার মহাভাবতকে এত গ্রাটঈন মনে কবেন না, কাব্ণ মেগাস!থানসেব 

বিববণে মৃহাভাবতেব কথা নেই । তান আরো মনে করেন 1119107 73100 

0%55051৩2 প্রথম মহাভাবতেব উল্লেখ কবেন, অতএব মহাভারত ৯ম 

গ্ান্টান্দের বত; এবং ও গ্রন্থ লাখিত হধ মেগাসথাঁনস এবং ০07908692এর 
মধ্যবত সমযে। কিদ্তু এ তথ্য গ্রহণ করা যায় না। ওযেবার ভারতায় 
্রম্থাদিব গ্রধাণ স্বীকাব কবেনান অথচ মেগাসাথানসের 'বিববণকে প্রামাণ্য 

বলেছেন। এই. বিববণও সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। দস. ভি বৈদ্য 
ওয়েবাবের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে স্প্ই ধলেছেন, %.. 6810101) 206160016 
75 061165%00 10) %1০)৫7 1080 1006 011610 01 (16 1811901081912 4 

10 76 12068 19169] 300 3 0,9৫৫ 50 4, 7), (13 132 ৮619 
91016061100 100660 107 103 01010 59 ৮161] 88 [0 18 1051 00 

80001 81] 61001710105 %011006,, 

মহাভাবতেব বিশাল আয্পতনই প্রমাণ কবে যে, মহাভারতে দগর্ঘণদন ধরে 
নংকলন ও সংযোজনের কাজ চলেছে । এই সময় দংদীঘ মহন বংসব হওযাও 
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বিচিত্র নয। ১০০০ ধান্ট পুবে ঘাঁদ ভারতযুদ্ঘ সংঘটিত হয়ে থাকে; তবে 
আবো ১০০০ বংসব সময় লেগেছে সেই কাহিনীর মহাকাব্য হযে উঠতে । বিভিন্ন 
সময়ে এর বিভিন্ন স্তর গড়ে উঠেছে । পাশ্চাত্য বিশেষজ্দ্রথণ নানাভাবে এই 
চতরগ্লিও নির্ণঘ করবার চে্টা করেছেন । অনেকেই মনে কবেন মহাভারতের 
প্বে' এব নাম ছিল 'ভারত'। হত তাবও প্কে এ গ্রন্থে নাম ছিল জিয়” | 

প্রথম স্তবে জয' অথণৎ পাণ্ডবদেব 'বিজয়নগাথাই ছিল ধূল ব্ন্তু।সে সময় 
এ কাহিনী ছিল চাবণ বা লোকগাথাব মতো । পবে, কাঁবত্শান্তব অধকাব 

কোন বিশিষ্ট ত্যান্ত এই ইতগ্তঃ বাক্দিগ্ত বীঁধ'গাহাগযীল সংকলিত কবে একি 
কাবাব্প দান কবেন। তাব নাম হয 'ভারত। আবো পরবে সংযোজন ও 

সংকলনের সংখ্যা কমাগত বাদ্ধ গাওযায এই গুজুভাব গ্রন্থখালি মিহাভাততঃ 

আখ্যা আভাহত হয। মূল কাহিল পাণ্ডবদেব অনুকূলে ছিল, না, প্রাত- 

কূলে ছিল সে সন্বন্বও 'তকেব শেষ নেই! হোলজামান ভালমান, বার্থ 

বৃহলাব, জ্যাকবি প্রগ্ৃথ লমালোগকের মতে প্রথমে কৌবব কাহিনাই প্রাধান, 
লাভ কবেছিল। কিন্তু পবে পান্ডবদেব জহগ্াথাব্পে মহাভাবত ব্গাম্তবিত 

হয। মহাভাবত ধুদ্ধের বন্তা সত সপ্জষ। ইনি ছিলেন কৌববগঙ্ষীয ! সৃতথাং 
তাঁব বিবরণে কৌববদেব প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল! ভাবতষুদ্ধেও কৌববরাই 

প্রাধান্য লাভ কবে-- তাঁদের সেনাপতিদেব নামেই পর্বগ্রতীল বিভঙ্ত হয়। যুদ্ধের 
সমধেও দেখা যায় সগশ্ত কৌবব বীঁরকে বধ কববাব জন্য গাণ্ডব্বো বঞ্ধনীতি 
লংঘন করছেন, পান্ডবপক্ষীয অভিমন্য ছাভা আব কেউ অন্যায় ষদ্ধে লিহত 

হনান। আচ্তর্ষেব কথা এই যে, যবদ্ধণুপে প্রচলিত মহাভাবত কাহিনগাতি এই 
স্চরথী বেষ্টনের কথা নেই। যাক সে বথা। বৃদ্ধে কোববপদ্ের প্রাধান্য 

দেখে বোঝা যাষ, কৌববগক্ষীর সঞ্জবঘ কুবুনবগতিদেব বীবত্কাহিনী বর্ণনাষ 
অকণ্ঠ 'ছিলেন। পবে, পাণ্ডববা জযী হলে, সুতেরা এই কাহিনীতে পান্ডব 
প্রাধান্য সংযোজন কবেন। জনমেজযেব নপদ্ধিন্তরেব ল্য থেকেই এ কাহনী 
'পাণ্ডবাবজঘ' গাথা পরিণত হয 1 ঘহাভাহতেই তিনজন নংপ।দকেৰ নাঘ পাওয়া 
যায, কৃষ্ণদ্বৈপাধন ব্যাস, বৈশন্পাযন এহং সৌতি। অধ্বলাষন: বৈশম্পাষন ও 

অপব চাবজন খা।ধকে ( পৈল, ভূমন্ত শক ও জৈমিনি ) ভাবতাচাষ' বলে অভিহিত 

কবেন। বৈশম্পায়নেব মহাভাবতে ছিল ২৪,০০০ শ্লোক। ব্যাসের ভাবতে 
সম্ভবতঃ ছিল ৮৮০০ শ্লোক । তাঁর গ্রন্থকে বলা হযেছে দংহিতা। বৈশন্পা্ন 

তশব কাব্য আবন্ভ কবেন আগ্তিকোপাখ্যান থেকে । মহাভাবতের তৃতীন্ 
সংকলক সৌতি উগ্রগ্রবাঃ। তান বৈম্শপাষনের মুখে ভাবতকাহনী শ্রবণ 
কবেন এবং একলক্ষ শ্লোকে তা বর্ণনা করেন । সৌতিই এ গ্রত্থের নামকরণ ' 
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কবেন 'হাভাবত ॥ অধ্বলাধন 'ভাবত' এবং 'মহাভারত' উভয় গ্রম্থের কথাই 

বলেছিলেন। সৃতবাং বোঝা যাচ্ছে, বৈশম্পানে গ্রদ্থাট ভাবত' এবং সোঁতিওর 

্রন্থট গ্রহাভাবত' ন'মে পরিচিত 'ছিল। সৌতি নিজেই বিশাল এবং বিষম 

ভাবসম্পন্ন গ্রন্থটির নাম বাখেন গহাভাবত' । অবশ্য গ্রক্ষেপেব কাজ চলোছিল 

দীন ধবে। ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মনে কবেন। যুধিষ্ঠিবের চবিত্র নির্মাণে 

সগ্লাট অশোকের চবিন্রব প্রক্ষেপ ঘটেছে ॥ 'জধ' নামক ইতিহাসপ্রন্থেব 'যুধি- 

চ্ঠিব' ছিলেন মহাবীধণবান পক্ষ, সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ বীব ও নাষক। তা 

নাঘেব মধ্যেই আছে তাৰ গ্রকৃত পবিচষ। কিন্তু পববতর্শকালে তাঁকে ধর্ম বাজ 

অশোকের পগ্রাতপক্ষ ধর্সবাজ হিপাবে বূপান্তবিত কববাব ফলেই তব চীবিত্র 

এই প্রাণহপনতা ও কৃতিমতা ঘটেছে ।” শ্রীসেন আবো মনে কবেন, রাঙষণ্যধম 

মহাভারতেব সাহায্যে বৌদ্ধধম" তথা সম্রাট অশোককে প্রাতিবোধ কবতে চেষ্টা 

কবোছিল। ঘহাভাবতেব দই স্থানে অশোকেব নামও আছে। তাই শ্রীসেন 

বলে ছন, 'বামাঘণেব মতো মহাভাবতেবও আদি রূপ অশোকেব পরবতী 

হতে পাবে। কিন্ত তাৰ বত'মানঝপ যে অশোকোত্তব কালেব বনা সে 

'বধধে পশ্ডিতসঘাজে মতদ্বৈধ নেই । 

মহাভাবতেব কতখানি পূ্বতাঁকালে লেখা এবং কোন: অংশ পববতাঁকালেব 
গ্রক্ষিত তাবও নিদেশি দিষেছেন সমালোচকেবা ॥ সকলেই মনে করেন মহা- 
ভাবতেব ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন সমযে রাঁচত হযেছে । বাঙ্কমচন্দ্ু প্রক্িপ্ত অংশ 
নিবণচনেব জন্য কধেকটি নিম সংস্থাপন কবেছেন । যেমন, অনুক্রমর্ণকা- 

ধ্যাষে লিখিত আছে সার্ধশত প্লোকে ভারতীয নিখিল ব্স্থান্তেব সাব নংকলন 
কৰা হযেছে । সেই প্লোকগূীলতে যে প্রসঙ্গ নেই তা প্রাক্ষপ্ত। পর্বসংগ্রহাধ্যাষে 
যে প্রসঙ্গ নেই তাও বন করতে হবে। যা পঝপব বিবোধী তাব একটি এবং 

একই ঘটনাব একাধিক 'বিববণেব একা প্রাক্ষিপ্ত বলে ধবা উচিত। গ্রেষ্ঠ কবিব 
ব্চনাষ কষেকাট লক্ষণ থাকে, তাব 'বিচাবে অসঙ্গত লক্ষণযুস্ত বচনাকে প্রক্ষিগ্ত 

বলা উচিত ইত্যাদী । ধস ভি বৈদ্যমনে কবেন মহাভাবতকে ইতিহাস ও 
পূবাণে পবিণত কবাব জন্য সৌতি জাতীধগাথা, পুবাণ ইতিহাস প্রভূতি 
থেকে আখ্যান সংগ্রহ কবে মহাভাবতে ঘান্ত কবেন, কধেকগ্থানে সংশোধনের 

চেষ্টাও লাক্ষত হয। (তান এ প্রসঙ্গে সবগ্থতঁ উপাখ্যান, বামোপাখ্যান, শান্তি, 
অনুশাসন পর্ব প্রভূতিব নাম কবেছেন। মহাভাবতেব কযেকটি অসঙ্গাত 
দেখিষে শ্রীবৈদ্য বলেছেন যে, নেই অংশগুলি নিশ্চিত প্রন্ধিপ্ত। যেমন, ভীম্ম- 
পরে বযধঙ্ঠিৰ কতৃ'ক শস্যকে কর্ণেব সাবখ্যেব অনুবোধ, ম্ব্রীপবে" গাল্ধাবীব 
আভবোগের উত্তবে ভামেব উত্তি- (তিনি দঃশাসনেব বন্তপান কবেননি, শুধ 
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ভ-মকা 

ওষ্ঠপশ* ববে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কবেছেন মাত ), আশ্রমবাসিক পর্ধে জনগেজযেব 
'পতৃদর্খন গ্রভৃতি। বস্থিমচন্দ্ও লিখেছেন, শান্তপর্ব ও অনুশাসাঁনক 
পর্বেব আঁধিকাংশ, ভগম্মপর্বেব শ্রীম'ভাগবতগীঁতা পর্বাধ্যাষ, বনপর্বে 

মার্কন্ডেয সমস্যা পর্বাধ্যায, উদ্যোগপবেৰ প্রজাগব পর্ধাধাধ, এই তৃতীয় ভ্তব- 
সণ্ঘ কালে বাঁচত বালা বোধ হয় । পক্ষান্তবে আদিপর্বেব শকলতলো- 

পাখ্যানেব পূর্বের যে অংশ এবং বনপবেব তীথ-ঘান্্রা পবণধ্যাষ প্রভাতি অপকৃচ্ট 

অংশও এই স্তব-গত।' প্রমথ চৌবুবী এ সন্বস্ধে তাঁর সুচিন্তিত যতাধত 
ব্যস্ত কবেছেন গহাভাবত ও গগতাঃ প্রবন্ধে বিতমান মহাভাবতিব নষ পর্ধ 

হচ্ছে প্রাচীন ভাবত, আব তাব বাদবাকি নয পব* হচ্ছে অর্থচীন মহাভাবত"। 

[তান আবো বলেছেন, প্রথম নষ পবেবি ভিত অবশা অ:নক প্রাক্ষিপ্ত বিষষ 

আছে, ঘা পূর্বে ভাবতকাব্যেব অঙ্গদ্বব্প ছিল না, গকগ্ভ্ শেষ নঘ পর্বের 

ভেতর সম্ভবতঃ এমন একটি কথাও নেই, যা পূর্বে ভাংতকাব্যেব অন্তভস্ত 
ছিল 1£ চৌধুবী মহাশয মনে কবেন সংক্ষেপে দুখানি গ্রন্থ যোগ কবে মহাভাবত 
প্রম্তুত কবা হযেছে । সংস্কৃত সাহতো কাদম্ববী, ধেঘদ্ত, কুমাবসন্ভবকে 

এবকম দূভাগে ভাগ কৰা খাব । ভাবতকাব্যেব অপব নাম ছল 'জন্র' কাব্য 

স্ুৃতবাং ুস্ধই ছিল তাব প্রধান বন্তু ৷ যুদ্ধপববতর্গ ঘটনা সে কাব্যে স্থান পেতে 

পাবে না। নাঁলকণ্ঠও তাঁব টীকাঘ মন্তব্য কবেছেন যে, বংদ্ধপ্রধান কাব্য 
মহাভাব্তেব প্রকৃত সমাধি । হযেছে সৌগ্তক পরবে । চোঁধূবী মহাশয সভা, 

বিবাট, উদ্োগ, ভীম্মঃ দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক ও ন্ব্রীপব'কে বলেছেন 
পূরবভাবত এবং আদি, বন, শান্তি, অনুশাসন, অন্বমেধ আশ্রমবাসক, মুষল, 
মহাপ্রচ্থান ও স্ব্গবোহণ পর্বকে বলেছেন উত্তব ভাবত। পূর্ব ভাবতেও বহ্ 

প্রি অংশ আছে। ভঈম্মপর্বেব গীতা তাবই অন্যতম । এপ্রনঙ্গে জামবা 

যাঁদ বহিভরতীপ মহাভাবতেব প্রাত দষ্টিপাত কবি তাহলে দেখতে পাব, যব- 
দ্বীপের মহাভাবতেব আকাব বেশ সংক্ষিপ্ত! সেখানকাব মহাভাবতেব নাম "বরাত 

যস্ধ' (ভাবত যুদ্ধ 215 ৭১৯ টি চাব-চবণশীবাশস্ট শ্লোকে এই গ্রন্থ লেখা 
হযেছে । এই গ্রন্থে কাঁহনী মহাভাবতেব অনুবূপ হলেও আমাদেব মহা- 

ভাবতেব কষেকটি বিশিষ্ট অংশ এতে নেই । যেমন, 'জিতুগহেদাহ", দ্রোপদীব 
স্বষস্বব, 'চন্তরাদাপ্রসঙ্গ, রাজনূঘ বক্র, পাশাখেলা, পাণ্ডবদেব বনবান এবং 
অজ্জরতবাস, সঞ্চব্থী কর্তৃক অভিমনয্যুবধ, স্ত্রীপর্ব বদুবংশ ধ্বংস, পান্ডবদেব 
স্বগণবোহণ ইত্যাদ। 

মহাভাবতেব প্রাচীনত্ব নির্ণয়কালে 'বিশেষদ্গ্ণণ আব একটি মহাকাব্যের 
সাহায্য নিষে থাকেন । সেটি হল মহাভাবতেব স.হাদবাস্থানখুয়া বামাধণ । ভাবত- 
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মহাভাবত 

বর্ষে এই দখানি গ্রন্থকেই মহাকাব্য আখ্যায় আঁভীহিত করা হয়। সকলক্ষেতেই 
এই দুটি গ্রন্থের মুল্য অপবিসীম। ববীন্দরনাথ এই দুখান গ্রদ্থকে ভারত 
বষে'ব নিজস্ব বলে অভিহিত [কবেছেন, ঝামাঘণ-মহাভাবতকে মনে হয় যেন 
জাহবশী ও দৃহমাচলেব ন্যাষ তাহাবা ভাবতেবই, ব্যাস-বাল্যীকি উপলক্ষ মান্র। 

.. ভাবতব্ষ* বামাপ্রণ-মহাভাবতে আপনাকে জাব 'কিছুই বাকি রাখে নাই। 
শতাধ্দীব গব শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু বামাব্ণ-মহাভাবতেব স্রোত ভারত- 

বঝে* আব [লশমান্র শুদ্ক হইতেছে না।."*বামায়ণ মহাভাবত ভাবতবর্ষেব 'চিব- 
ঝালেব ইতিহাস | ধিত্থকাবধিব এই উক্তি প্রমাণ কবে ভাবতেব জাতীর জীবনে 
ঝামাধণ ও মহাভাবত কোন্ স্থান আধকাব করেছে। এই দখানি গ্রন্থের, 
মধ্যে কোনখোনি পূর্ববতাঁ তা 'নিষে বহ? আলোচনা হয়ে গেছে। ভাবতণ্মন 

এতহ্যানূসাবে ঝাম অবতার হিসেবে কৃষেব পরব, লৃতবাং বামাযণ 
গববিতাঁ। িন্তু বিশেষজ্ঞমহল সন্দেহ প্রকাশ কবেছেন যে, মূল বামায়ণে 
বামচণ্রর ছিলেন পুবুষোত্তম, অবতাব নন। পববতাঁ সমষে তখব উপব 
অবতাব্ত্ব আবোপ কবা হয। ইদানপংকালে অনেকেই মহাদ্াবতকে রামায়ণে 
পর্বত বলেছেন। আমধা সংক্ষেপে তাঁদেৰ মতামত আলোচনা করব । 

বামাধণ এবং মহাভাবত গ্রন্থ দুটি গবচার কবলে দেখা যাবে, আদ কবি 
বালমাঁকি 'ভাবত” বা মহাভাবতেব কথা বলেননি । পাণ্ডবদেব কোন উল্লেখও তশব 
কাবো দেখা মাধ না! বিদ্তু মহাভারতে ঝামোপাখ্যান বেশ দীর্ঘ স্থান জুড়ে 
(৭০০ শ্লোক) বহেছে। সভাপবে" লংকাধপাঁত বিভশ্ষণেব কথাও আছে। 
ুধৎ বৈশস্গাষনেব মহাভাবতে নধ, জৈমানি ভাবতেও ( অধ্বমেধ পর্ব) বাম- 
বাহনী আছে। অতএব খুব স্থাভাঁবকভাবেই প্রার্থমক বিচারে বামায়ণকে 
থম এবং মহাভাবতকে দ্বভীষ দ্যান 'দিতে হয় ॥ কিম্তু কষেকাটি আভ্যন্তবীণ 
বচাব এই গবল সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে বাধা দেয়। হগকনংস: তাঁর 
০০৪৮2070801 [019, গ্রন্থে মন্তব্য কবেছেন, %199 ৪৪ £ 
81081818 9010 60010 01916 88 ৪ 1২810188118, তখব মতে; 
গিহঃসমন্নব পূব কোন মহাকাব্যই প্রসিপ্ধি লাভ করোন এবং সত্রগ্রদ্থেব মধ্যে 
মহাভাবতই গুথম চ্থান লাভ কবেছে অতএব মহাভাবতই প্রাগনতব। অবশ্য 
তান আবো মনে ববেন যে, মহাভাবতের আঁদম বপে পান্ডবদেব প্রাধান্য 
ছিন না। বামচন্দ্র পাণ্ডবদেব প:ুববতগ, কিন্তু বালাশাঁক বামাধণ মহাভাবত 
অপেক্ষা অরাচান। তখব ভাষায়, 11) 189 8101 0£ 18702. 49 01097 
(0৪ 109 51019 ০1 1116 78100218, (2) 5 ৪00, 901 1193 
80901080116 7381211 181118, (9) 2106 13081511 8910, & 01061: 
(020 17011780006, 
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ভদমকা 

ধিদ্ত্ বোঁদক প্রমাণ থেকে জানা যাষ যে, বামাধণেব দুটি প্রাসদ্ধ চরিত্র 
ভবতজননগ কৈকেয়ঈব দিতা অম্বপাঁতি কৈকর্প এবং সীতাব পালক-পতা বাজার্ধ 

জনক অজ্ন তনয় আভিমন্যব পুত্র পবাক্ষিত ও অনমেজয় প্রভাত পকীক্ষিতেব 
অনেক পবে আ'বিভ্তে হযোঁছলেন। বৃহদারণ্যকোপানিষদা জনক ঝাজাব 
সভাদদ খাঁষ হাজ্ঞববকে ভজ্য লাহাযাঁন গুন কঝেছলেন ক পানীক্ষিতাহ 

ভবন?” অথণৎ পবীক্ষং বংশীষেবা কোথাব গেছেন? এখানে পপাবীক্ষিত' 
বলতে পবীক্ষতেব জনগ্েজধ ও অন্য তিন পুত্রকে বোঝানো হথেছে মনে হয। 
কাবণ যাজ্ঞবঙ্ক উত্তব 'দিযোঁছলেন যে, যেখানে অশ্বমেধকাবীবা গমন কবেছেন 
সেখানে পবীক্ষিত বংশীষবা গ্রেছেন। অম্বমেধযজ্ছেব লঙ্গে জনমেজব প্রভাতি 
যোগ ছিল এজন্য কেউ কেউ মনে কবেন বামেব ষে কাহিনণতে অম্বপত কেক্য 
এবং বাজার্ধ জনকেব প্রাধান্য আছে--দে কাহিনী গভে উঠেছে জনমেজঘ এবং 
তশব ভাতৃবর্গেব লোবান্তবেব পবে। বামাণেব অযোধ্যাকান্ডেও জনম়েজযেব 
উল্লেখ আছে তাছাভা, বামাঘণেব উত্তববান্ডে নলোপাখানেব লন্ধান পাওয়া 
যান । সীতা ও হনূসান লাক্ষাতেব সঙ্গে নলোগাখ্যানেব লুদেবেব উত্তিব 
অনেক সাদশ্য আছে। স:তবাং দুই গ্রন্থের মধ্যে যে একাট আন্তব সম্পক' 

বত'মান ছিল সে বিষে কোন সন্দেহ নেই । উভষ গ্রন্থেব কাঁহনীগত সাদশ্যও 
লক্ষা কৰ্বাব মতো । সীতা এবং দ্রৌপদদ উভষেবই জন্ম অলৌকিক ভাবে 

হযেছে রাম এবং অজঃ্ন ত'াদেব লাভ কবেছেন আর্াসসাধ্য প্ণবন্ষা কৰে 

( হরধনুভঙ্গ এবং লক্ষ্যভেদ ), উভযেই এবাবণ 'ববাহ কহতে সম্মত হনাঁন-- 
ভাতাদেব সঙ্গে বিবাহ কবেছেনঃ বামাদি চততন্রাতাব সঙ্গে জন্ব ও তব ভাতাব 

চাব কন্যাব ধিবাহ হয়ৎ পঞ্চপাণ্ডব বিবাহ কবেন দ্রৌপদীকে। সত্যবক্ষার্থে 
রাম এবং যুধিষ্ঠব বনগ্রমন কবেন। লক্ষণ ও ভাম তাঁদেব অনুসব্ণ বংলেও 

বীরত্বের আস্ফালন দোঁখধেছেন। লীতা এহং দ্রৌপদী উভযেই অপগানিতা 
এবং অপহৃতা হযেছেন। বাবণভ্াত বিভীঘণেব লঙ্গে বিদবেব সাদ্যও 
দুল্ভ নমঈ--দুজনেই ধর্মপবঝধণ। অন্যাধেব প্রাতবাদ ববেন। বাজ্যলাভেব 

পবে বামচন্দ্রু এবং ঘুধাঘ্ঠিব দুজনেই অণ্বমেধ যন্্র কবেছেন এবং যজ্ঞাম্ব নিবে 
পাবল্রমণ কবতে কবতে পুথঘে শুন পবে বম স্বধং পুত্র লব কৃশেব হাতে প্রাণ 
বিসর্জন 'দিষেছেন ( জৈমান ) এবং আবাব গ্রাণলাভ কবেছেন। অজর্নও জন- 
বুপভাবে বজ্ঞাম্ব 'নবে মণিপুবে পৃন্ত্র বন্তবাহন্বে হাংত পবান্ত ও নিহত হযেও 
পাঁরশেষে প্রাণ ফিবে পেষেছেন। এইদব লাদশ্য 'দেখে বুঝতে অগ্চুবধা হয 
না যে, উভ্ব কাব্যেব মধ্যে একটি অপবঁটব' দ্বাৰা গুভাবিত হযেছিল। অবশ্য 
কেউ কেউ মনে কবেনঃ বামাযণ গ্রীক আভিযানেব পবে বচিত এবং ভাতে 
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ইলিষাডেব প্রভাব পড়েছে। ইিযাডেব হেলেন হবণ ও সীতাহবণ, মোনিলাসেব 
ট্রধ অববোধ ও বামেব লংকা অববোধ একদ্রাতীয় ঘটনা। তবে হোমাবেব 

সহান্ভত ছিল ট্রযেব শ্রাত এবং বাল্মীকর সহানুভূতি ছিল 

বামচন্দ্রের প্রতি । তকের খাতিরে এসব ঘুক্তিব অবধতাবণা কবা হলেও মনে 

গ্য এসব আকাঁপ্মক সাদ্শ্যে পশ্চাতে কোন প্রভাব কাজ কবোন। আমরা 

মহাভাবতেব সঙ্গেও ঈনীডেব সাদশ্য লক্ষ্য কার। “মহাযযদ্ধের পটভ্যামতে 
আঁকা নানা ঘটনা ও চিত্ত পয'বেক্ষণ কবলে দেখা যায মহাভাবত ও ঈনীডেব 
ঘধো আশিষ" মিল আছে। এঁদকে কুবহক্ষেত্রে কৌববেবা অন্যায দাবি নিষে তাদের 

গ্রজন পাণ্ডবদেব বিবুদ্ধে লড়ছে । অন্যদিকে লাতিষুম-বণাত্গনে লাতিনেবা 
অদুষ্টেব আনবার 'িধান এডাবাব বৃথা চেষ্টা ্রোজানর্দেব 'বিবৃদ্ধে যুঝছে। 
চবিন্েব গাদগ।ও দুলক্ষ নয “কৌববদেব বৃদ্ধ রাজা ধৃতবাণ্ট্র শান্তাপ্রয় হলেও 
দুর্যোধনেব একগদ্যৌমতে আপন ইচ্ছাব 'বিবৃদ্ধে স্বনেশে যুদ্ধের পথে 

নামতে বাধ্য হলেন। লাতনদেব বদ্ধে বাজা লাতনুস শান্তি ও মৈন্রীব ব্যবস্থা 

কবাব পব তৃন£সব গ্রাতীহংসা গ্রহণের দুবন্ত জুলুমে গিনবূপাষ হযে তাঁর দেওযা 

কথা ন্নাখতে পাবলেন না। পাণ্ডবদেধ নেতা যধান্ঠৰ যেমন ধম পবাষণ, 

তেমান ট্রোজানদেব নেতা আইএনাপ ধমণীনষ্ঠ। অজর্নেব পাত্র আভমনয্য 

যুদ্ধক্ষেত্ন ভাব পুঙ্পকোমল যৌবন বাল 'দিলেন। এভান্দেবেব পত্র পাল্লাম 

যুদ্ধে প্রথম অভিজ্ঞভাধ প্রাণত্যাগ কঝলেন।” তাছাড়াও দেখা যায় ধৃতবাস্ট 

যেমন কৌববদেব পবাভবেব পব বেচে বইলেন, তেমান বাজা লাতিনুসও যুদ্ধে 

না নেমে লাতিনদেব পবাভব পবে নিজের চোখে দেখলেন। হ্াাধাম্ঠব আভমন্যব 

মৃতদেহ দেখে হাহাকাব কবোছিলেন অজর্নেব অন:পাস্থীতিতে। আইএনাস 
গাল্লাসেব মৃতদেহ এভান্দেবের কাছে পাঠ।বাব মম অনুবপ বিলাপ কবেছেন, 
অজঙন এবং এভান্দেবেব বিলাপও অনুবূপ। এউাবযাল্সেব মৃত্যুব পৰ তাঁর 
মাযেব ভ্রদ্দন সুভগ্রাব ব্ুন্দনের সঙ্গে তুলনীঘ। এই জাতী আরো অনেক 

সাদৃশ্য ঈনীড ও মহাভাবতে দেখা যাবে । এ নিষে বহু আলোচনাও ইীতপ-বে 

হযেছে। শ্রীমতী জোসেট ল্যালেম্যাপ্ট (10595 1.91100811] ও জর্জ- 
ই-ডাকওযথ' (0960:8 7; 79800) মহাভাবত ও ঈনীভের বহু 

আলোচনা কবেছেন। তাঁবা মনে কবেন, মহাভাব্ত ঈনীডেব অন্যতম উৎস। 
বামাধণও এভাবে ইলিযাডেব উৎস হযোছল না আমবা জানি না, তবে আমাদের 
মহাকাব্য যে আত প্রাসীন তাতেও কোন সন্দেহ নেই । বামাধণেব আদশেই 
যে মহাভাবতেব কিছ; কিছ? ঘটনা এবং চাঁবধ্ন গড়ে উঠেছে সে কথাও নিশ্চিত 
বপে বলা যাষ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন অবশ্য মনে কবেন “মহাভাবত ও বামাযণের 
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উৎপত্তি যখনই হোক, বেশ কবেক শতাব্দী ধবে উভয়ব বিবর্তন চলছিল 
একই সত্যে এবং একই পারবেশে। স্থতবাং উভস় গ্রন্থে পক্ষেই পবস্পবকে 

প্রভাবিত কবাব থেন্ট সুযোগ ছিল” তিনি মহাভাবতকেই পর্বত মনে 

কবেন। প্রাচখন গ্রন্থাদিতে বামাধণেব অন্ল্লেখ, জনক-অন্বপাঁতকে জনমেজণ্রে 

প্ববতর্ণ বাজাবুপে বর্ণনা বামাধণে কৃষের উল্লেখ থেকে তিন সম্ধান্ গ্রহণ 
কবেছেন, "বাম কাঁহনশব উৎপাত্ত যখনই হোক, আদিকাব্য রামাষণ যে মুল 
মহাভাবতেব পববতরথ তাতে সন্দেহেব কোন অবকাশ নেই।” তবে তাঁং 

ধাবণা বামচন্দ্র এবং বুধষ্ঠিব উভষ চবিন্রেই ধমণ/শাকেব ছাযাপাত হযেছে৭ 
সেইজন্য তান বাগায়ণ ও গহাভাবত উভধেবই বর্তমান কপকে অশোকোত্তব 
বলতে দ্বিধা করেননি । আবাব দেখা খাবে মহাভাবতেও বালমীকিব উল্লেখ 
আছে £ 

“আপ চাষং পবা গীতঃ শ্লেদকো বালীকনা ভুবি। 
ন হস্তব্যা গ্রিষ ইতি যদববামি প্রব্গম ! 

পণড়াকবমি্রাণাং য সাং কর্তব্যথেব তং। ( দ্রোণ ১২৪1৪৯) 
এখানে বামাযণকেই প্বধিতঁ বলে গনে হয়। অপরাদকে বিবেধদপক্ষ 
বলবেন পাণান ও পতঞ্জাল বামায়ণ সম্পর্কে নীবব ছিলেন কেন? ্রথন্$প রব 
ধুগেব লাহিত্যে বা প্রত্বালাপতে বামায়ণ সংক্রান্ত কোন উল্লেখ নেই । বৈদিক 
সাহিতোব সথ্গে বামাষণেব সংযোগ ভাষা ও রচনাশৈলীব দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষণ 
বলেই মনে হবে 7 অথচ মহাভাবতেব দম্পক নিকটতব। স্ুৃতবাং মৃহাভাবতে 

কোন প্রকারেই বামাষণের পববতাঁ বলা দম্ভব নয। ভিনটাবনিৎস- মনে 
কবেন, "1 15 0108916 0026 005 01157091 280125808৪3 001100960 

1 0116 01100 09100010 8, 0. 05 ৪120110 00 016 08513 0 8210019711 

0811905” তবে তিনি আবো ঘনে ববেন, প্রাক্ষপ্ত অংশ সংযুক্ত হযে 
রামাধণ লম্প্ণ হতে ধান্টীষ হয শতকেব শেষ পধস্ক লেগেছে । তবে কি 
বামাধণ মহাভাবতেব পর্বত? নব? বহুযুগসঞ্টিত এই বিধ্বাসেব কো? 

গূল নেই। এ বিষক্পে একটিমান্র সমাধান সংত্রই আগারেব হাতে আছে । সেট 
হগযঁকনসেব আু্পাবাচত সিদ্ধান্ত -বামক্যাহনী পান্ডবকাহনীব পূ্সবতা 
ভাব্তকথা বামায়ণেব পূর্বে লেখা এবং বাল্মীকি রামায়ণ বরগান মহাভাবতেব 
চৈষে প্রাচীন। প্রাচীন গ্রহ্থাদি আলোচনা ববে বোঝা যায় দুই মহাকাব্যেব 
কাহিনীব উৎস ছিল বৌদিক সাহত্য- সম্ভবতঃ বোদক দেবতা ইন্দুই ব্পান্ভাততি 
হযেছিলেন বাম ও অজ্ুনে। রামচন্দ্র সম্পকে এবং কুরূ-পান্ডব-পাণ্াল 
সংঘর্ষ সম্পকে খণ্ড খন্ড কাহিনী লোক-গাথাব আকাবে মূল বাময়ণ বা 
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মহাভাবত বচনাব বহু পূর্ব থেকেই প্রচারিত ছিল এবং মহাকবিবা সঙ্কলেই 

এসব কাহিনী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন৷ মুল মহাভাবত (২৪০০০ গ্লোক) 
মুল বামাঘণের পূবেই রচিত হযেছিল। খ্রীন্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকেই বৈশম্পাষনের 
“ভাবতকথা' বাঁচত হয | বামায়ণ বচলাব সন্ত্পাত এব অনেক পবে হলেও আক্কৃতিব 
তনুতাব জন্য রামাঘণ বৃহদায়তন মহাভাবতেব পবেই সম্পর্ণতা লাভ কবে। 
সুতবাং পূর্থা্গ মহাভাবতেব পর্বে পর্ণেঙ্গ বামাঘণ ঝঁচিত হযোঁছল এ লিদ্ধাম্ত 
অস্গত নব। 'মহাভাবত যাঁদ সম্পূর্ণতা পেষে থাকে শ্রীঘ্টীঘ ৪র্থ শতাব্দীতে, 
তবে বাদাবণ অন্ততঃ দুই শতাব্দী পুরে সম্পূর্ণ আকাব লাভ কবেছে। এই 
হিসাবে লম্পূর্ণ মহাভাবত অপেক্ষা সম্পূর্ণ বামাধণ পর্ববর্তা। আর এই 
কাবণেই বামাষণ আদিকাব্যে গৌববেব আধিকাবী 1 

মহাভাবতেব 'িণাল আখ্যানে নানা উপকাঁহন্প, বাজবংণ, মনবংশানূচাঁবত, 

নানা নীতিউপদেশ, গ্রপকথা, ধাতব স্থান পেলেও এর মূল কাহিনী হল 
গাণ্ডব ও ধার্তবাচ্টদের জ্ঞাতিবিরোধেব কাহিনী । কিন্তু অধুনা প্রচলিত 
মহাভাবতেব অসংখ্য উপকাহনা, নীতি উপদেশ ও গলপ-আখ্যান অনগ্রবেশ 
কৰেছে! এই সব কাঁহনীবৰ সঙ্গে মূল ভাবতকাহিনীর কোন যোগ নেই। 
অনেকক্ষেত্রেই বাবংবাব প্রসন্গচঠীত ঘটেছে ॥। 'িণুংখলা দেখা দিষেছে। এব 
অনেকাংশই যে কৃ্দ্বৈপাষন বা বৈশম্পাধনেৰ লেখা নয় তাও বুঝতে পাবা যাষ। 
মহামান্য তিলক এবং আবো অনেকেব মতে মহাভাবত “এক হাতেব লেখা' অথণং 
একদ্রন কাবব লেখা । কিন্তু মহাভাবতকে একজন কাঁবব রচনা মনে করতে হলে 
ভিনটাবনিংসেব মতোই তিন্ত কণ্ঠে বলতে হবে, না 08, 156 জা)০ ০ 
0511556 আঠা, 01650700005. 0117005211৫. 015 8100৪-100610036৫ 
1650500 502011875) 018 0 12108119186) 1 113 [07956116 00105 
15100 0110 06076 51515 00817, 1০10 69 00709ণ 10 186 9017019- 
00 (8 £015 1080. স৪3, 2 0116 2100 1015 98016 0019, ৪ £:68 70091 
800 ৪ 79০12৩0. 9070167৪982 2170 2 10100, ৪ 181570650 2156 
8710 ৪. [10100105 106091101, ববীন্দ্রনাথও মহাভাবতে বি।ভল্ন কালে 
বাভন্ন ব্যা্তব হস্তক্ষেপ লক্ষ্য কবে বলেছেন, 'মহাভাবতে নানা কালের নানা 
লোকেব হাত পড়েছে লন্দেহ নেই । সাহিতোব দিক থেকে তাব উপবে অবান্তর 
আঘাতেব অন্ত ছিল ন। অসাধাবণ মন্্রবূত গন বলেই ঠিক আছে ।, 

ঘহাভাবতেব কাহিনী ও তন্বকথা বিশ্লেষণ কৰে আমবা পাঁটটি গতর লক্ষ্য কাঁর 
--(১) কুরুপাণ্ডবেব সংগ্রাম (২) ক্ষতি বাজবংশেব কাহিনী (৩) খবি, ব্রা্ষণ ও 
দেবতাদেব কাহিনী (৪) তীর্ঘবর্ণনা, সমবনগীত, বাজনীতি, নগীতশাপ্য ও 
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অধ্যাতুবিদ্যা (6) পশুপক্ষীর গলপকাহিনী। অনেকে অন,মান কেন 

খ্াঁন্টপর্ব ১৪০০ থেকে শ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অন্দব মধ্যে যে কুবৎপাণভবেবা 
উ্গা্ছত ছিলেন, তাঁদেব কাহিনী কিভাবে পবব্তাঁকালেব মহাকাব্য বচনাব জন্য 

সংরাঁক্ষত ছিল ঃ নানা পণ্ডিত এবং গ্রবেষকদেব অনসম্ধানে ষে সমস্ত তথ্য 

আলোক লাভ কবেছে তাতে মনে হব, থান্টপূর্য গম-৪র্থ শৃতকেও কুবুপাণ্ভবে 
ষঞ্ৰ সংক্াম্ত নানা বীবগাথা বা যুদ্ধকাহিনী গাওষা হ'ত। কৃষ্দৈপায়ন এই 

সমস্ত বিচ্ছিন্ন কাহনীকে একত্রিত কবেন এবং ভাবতসংগ্রাম কাহিনীব মহাকাবা- 

বুপ দিতে সচেন্ট হন। “আর্ধ সমাজে সব কু জনশ্রযীত ছডাইযা পড়িযাছিল 

তাহাদিগকে তান এক কাঁবলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্ধ সমাজে প্রচলিত 

সমস্ত বিম্বাস, তকণীবতর্ক ও চাঁরব্রনীতিকেও তান এই সঙ্গে এক কাঁবযা 

একটি জাতিৰ সমগ্রতার এক [বিবাট মুর্তি এক জাবগ্াষ খাড়া কবিলেন। ইহাৰ 
নাম দিলেন মহাভাবত | এই নামেব মধোই তখনকার আর্ধজাতিব একটি এঁক্য 

উপলাষ্ধর চেস্টা বিশেধভাবে। প্রকাশ পাইতেছে।” 
কু্ণদ্বৈপায়নেব পর্বে এই। কাহিনী বাঁক্ষিত হযেছিল লোক-গাথাব মধ্যে । 

কেউ কেউ অনুমান কবেন যে, দুর্োধনাদিব সভায় বোধহয় সত বা ভাটগণ 

কুবুবংশেব গোবব গান কবত। শ্রহামানী দুর্ষোধনেব রাজসভাতেও সৃত এবং 

মাগধেবা তাঁর গুণকীর্তন কবতেন। অজর্তনকে সঙ্গীত সহকাবে বাীবকাহিনী 
শোনাতেন গায়ক ও চারণেবা। এইসব স্তুতিমূলক গীতিগহলি ষে সর্বদাই 
সত্যে ওপব প্রতাঙ্ত ছল তা'মনে হয় নাঃ তবে সম্পর্ণ নিথ্যা নিম্ষষ ছিল না 
কারণ, 41865 00861185100 18513 10 90 0129 091 562) ৪ ৪0116 

8100 606 098 08109557109 810 £1636 13101 109 2 19856 17 1080. 0 

8০78110%. পববতাঁকালে অতীত গৌববেব স্ম-তিচারণেব সুযোগ পেলেন 
বরাঙ্গণেবা। ফলে স্ুত-মাগধ চাবণেবা যে বুদ্ধগাথা শোনাতেন, ব্াহ্গণেবা সেই 
কাহিনীকেই ধর্মমূলক আখ্যানে পাবণত করেন। একথা ভুললে চলবে না, 
পান্ডবদেৰ প্রপৌর জনমেজয়েব কাছে ভারতষৃদ্ধের কথক ছিলেন ব্রাহ্মণ 
বৈশম্পাষন। আবাব শৌনকাদি খাঁষব কাছে (যানি মহাভাবত শ.নিষেছিলেন, 
তান সৌত উপ্শ্রবা অর্থাৎ সূত শ্রেণীর অন্যতম ব্যক্তি । এভাবেই মহাভারত- 
কথকেব সঙ্গে সঙ্গে ভাবতকাহিনীও পাঁরবাতত ও পবিবাদ্ধত হতে হতে 
বর্তমান বূপ লাভ কবেছে। 

মহাভাবতেব উপাখ্যানগ্লকেও আমবা 'বাভন্ন বূপে দেখতে পাই পবাণাঁদ 
গ্রন্থে। একাধিক পৃবাণে একই কাহিনী ভিন্নবপে ধাবণ কবেছে। এই কাহিন?- 
গর্ণলও হয়ত প্রথমে গাথার আকাবে প্রচলিত ছিল। পবে একই সঙ্গে মহাভাবতে 
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ও গুবাণে গ্রাথত হযেছে। একই কাহিনীর রূপ আমল পবিবত ন হয তা 
যবন্ধীপেব মহাভাবতখানিতেই প্রমাণিত হয। 'বাতঘুদ্ধের পঞন্তাদেব 

(যধাষ্ঠিব) কব্রপূত তাবিজ 'কালিমাসাদা'ৰ অধিকাবী, এই তাঁধজে লিখিত 

'হাজ৭' জ্ঞানের পাহাম্যে তান সব অপ্রতিহত প্রভাব বিজ্ঞান কবেছেন। 

সেখানে দৌপদীব পণ্য্বামখ নেই, তিনি শুধু পল্তাদেবেব গ্্ী। অজর্যনের 
্বী দ্রৌপদীভাঁগনণ শ্রীকান্তি (শিখশ্ডি )। পাশাখেলার কথা নেই বটে কিন্তু 

'দেববাঞ্জ ইন্দ্র যাধান্ঠিবকে পৰীক্ষা কাঁবিবাব মানসে 'ভীগ্মধাজ' নামে অসংবের 

মূর্ত পাঁবগ্রহ কবিয়া, দ্ৌপদীকে নিজেব বাণী কবিবাব জন্য াধাচ্তবেব নিকট 
প্রার্থনা জানাইলেন। ঘখধ'ঙ্ঠবেব বাজাচহ 'তুঙ্গুল নাগ নামে বাজছত্ব ও 
ধকালিমাসাদ” নামে এন্দুঙ্গাঁলক' ভাব তাহাব সঙ্গ থাকিলে, কেহ-ই তাঁহার 
হানি কবিতে পারিবে না। সেজন্য ভীত্মবাজবূপন ইন্দ্র তাঁহাব ভাঁগনীকে 
দেবার্ধ নাবদেব বেশে য:ধাণ্ঠিবেব কাছে 'গিষা এ দুইটি বন্ত, চাহযা আনাইবাব 
জন্য পাঠাইলেন। যাঁদ্ধাঠঝু লারদ-বেশণী ভীত্মবাজ-ভাগনীকে বস্তু; দুইটি 

দিলেন এবং ঘ্রৌপদ্দীকে ভীগ্মবাঙ্গেব গুহে গমন কবিবাব জন্য প্রস্তুত হইতে 
আজ্ঞা দিলেন। বিদ্তু তীহাব ভ্রাতৃগ্ণণ ও দ্রৌপদী ইহাতে ছ্কৃত হইলেন 
না” এই জাত অজমু উদ্ভট আখানে প্রিতষ্দ্ধণ পর্ণ এতে হযত 

মল কাঁহনীব সামান্য পণ" ( দ্রৌপর্দীব অবমাননা ) আছে কিন্তু ঝাঁক সবটাই 
নতুন। যবদ্দীপ সদববতঁ না |হলে এ কাহিনী আবাব ভাবতে এসে নতুন 
নামে নতুন ভাবে মহাভাবতেব আব একটি উপকা!হন হযে উঠত । 

কধদেপাধন 'ব্যাসদেব মহাভাবত রচনা বা সংকলন কঝোছলেন। মহাভাবতে 

দেখা বপন, ব্যাসদেব তবি বৈশন্পাষন, পৈল, সমন জৈমিনি ও পত্র শুককে 
এই মহাকাব্য শংনিয়েছিলেন, তখন স্বভাবতঃ গ্রন্থটি ৮৪০০ গ্লোকে বচিত 
হযেছিল। তাবপব বৈশম্পারন এই ভারত মধাহতাটি বর্ণনা কবেন জনমেজগ্ের 
সর্সসন্রে, এসসয গ্র্থাট ২৪,০০০ শ্লোক সমন্বিত বিবাট সংহিতায় গাঁবগত হ্য। 
এই মংস্কবণেও বৈশন্পাধনের বর্ণনীয় বিষ ছিল কুরক্ষেনত যাত্ধখ। তাব সঙ্গে 
ধর'নীতি। বাণ্টনীতি ছ্থান পেলেও অন্যানা উপাখ্যান যুন্ত হযনি। 
জনমেজযেব সপরিজ্ঞে সত উগ্রশ্রবাঃ উপাঁঞ্থত ছিলেন। তিনি আবার বৈশম্পাষন 
কাথত ভাবত সংহিতাটি নৈমিষাবণ্যে শৌনকাদি খাধসমপে বর্ণনা কবেন, 
তখন এই গ্রহথ লক্ষ গ্লোকে বিশাল আকার ধাবণ কবে। এই মহাভারতখানিই 
আমরা ব্ত'মানে পাই, এব পবা সংক্ষপ্ত ভাবতকে আব পাওযা থাষ না। 
তা হলে দেখা যাচ্ছে, “মহাভারত চাবাট ছরেব মধা দিয়া বিকাশিত হইয়াছে । 
ব্যামেব পর্বে লোক-নমাজে' ভরতবংশষদের জ্ঞাতি-শন্ুতা-দংকাস্ত পাণ্ডব- 
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শ্১ 

£বজঘ কথা প্রচলিত ছিল (প্রথম ব্প )। ব্যাসদেব এই ব্যালাডকে মহাকাব্যে 
বূপ দান কবিলেন এবং নিজ পূত্র শুকদেব ও আবো চাবিজন শিষ্যকে এই 
ধহাভাবত শুনাইলেন (ছিতাষ বূপান্তব | ইহাব পব তৃতীয় ভ্তবে বৈশম্পাষন 
জনমেজধেব সরস ষিজ্ঞে এই কাব্য পাঠ কবেন--তখন কাব্যটিব আকাব বাঁডিতে 

আবন্ত কবিযাছে। জনমেজযেব সর্পযন্দঞ্রে সত উগ্রশ্রবাঃ উপস্থিত ছিলেন। 

তিনি পবে নৈমিযাবণ্যে শৌনক খাবব যজে পূুঝশ্রুত মহাভাবত পাঠ কবেন, 
জনমেজষেব সভা পঠিত মহাভারতই তান শৌনকেব যজ্জে পাঠ কবিষাছিলেন, 
এবং এই চতুর্থ সংঞ্কবণটি (চতুর্থ বুপান্তব ) পববতাঁকালে অধিকতব প্রচাব 
লাভ কাবিযাছিল। 

ব্যাসদেব পাঁচজনকে মহাভাবত প়িয়েছিলেন একথা মহাভারতেই বলা 
হযেছে । তাঁবধা আবাব পৃথক পৃথক ভাবত সংহতা ঝনা কবেন। কিন্তু 
পববতাঁকালে বৈশম্পাষনেব সংহতটিই বক্ষিত হযেছে । ভাবত সংহিতাব অপব 
বচষিতা জৌমানব নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য ॥ তাঁর বাঁচত একটি মান পর্ব 
এখনও প্রচলিত আছে--সোট হল অশ্বমেধ পর্ব । কেউ কেউ অনুমান কবেন 
যে, একদা জৌমনি সমগ্র মহাভাবতই কনা কবেন 'কিম্তু সোঁট ঘটনাবৌঁচন্যে 
ও কবিত্বশান্ততে ব্যাস-বচিত ভাবত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওঘাষ ব্যাসেব আদেশে 
তব প্রচব বন্ধ কবা হয। কৃষ্দৈপাষন ব্যাসেব বিবুদ্ধে এ আভযোগ সবে 
মিথা এবং অত্যন্ত গাহত বলা চলে। পুত্রতুলা শিষ্যেব সর্বানদীন উন্নত 
ভাবতীষ অচাষেরি পবম কাম্যবস্তু--ষাকে 'তাঁন বেদাধ্যষন কাঁবষেছেন “ভাবত, 
শিক্ষা দিয়েছেন তাব বাঁচত উৎকুণ্ট গ্রন্থকে কি তিনি কোপনস্বভাববশতঃ প্রচাব 
বাঁহত বা ধংস কবতে পাবেন £ মনে হয়, জৈমিনি আপন প্রবণতা অনুসাবে 
শু; অম্বমেধ পর্ধখানি রচনা কবেন। এই গ্রন্থে অনেকগুলি নতুন আব্যায়িকা 
পাওষা যাষ, কাঁহনণও অনেক বোঁশ বণণঢ্য ও আবর্ষণীয়। জৈমিনি যাঁদ 
প্রকৃতই ব্যাসাঁশষ্য হযে থাকেন তবে সম্ভবতঃ বৈশম্পাষনেব পবে ভাব গ্রন্থ রচিত 
হয। কারণ, ইহাব পাঠ ও শ্রবণ সম্বন্ধে এই প্রকার বাক্য প্রচালত আছে যে। সমগ্র 
অন্টাদশ পুবাণ ও অন্টাদশপব* মহাভারত পাঠ ও এ্রবণ কাঁরিলে যে ফল, ভগবান 

জৌমাঁনব এই অণ্বঘেধ পর্ব পাঠ ও শ্রবণেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে । 
প্রত আব একটি কথাও বলা চল ষে, জৈমিনীব অগ্বমেধপর্বেব শ্রোতাও 
নপতি জনমেজয়। তবে কি বৈশম্পায়ন ও জমিনি উভষেই জনমেজয়কে 

ভাবত শ্রবণ করান? না, অন্য কোন কাব পববতকালে জৈমানিব নামে 
(ইযত তাঁব নামও জৈমানই ছিন ) একটি নতুন অন্বমেধ পর্ব বলা কবেন। 
যাই হোক, জৈর্মীনব মহাভাবত বাংলাদেশে অতান্ত জনাপ্র্নতা লাভ কবে 

৪৯ 
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মহাভাবত 

প্রাঘ সকল কাবিই বৈধাসকী ্হাভাবত অন:দবণে সতেবোটি পর্ব রচনা কবেও 

লৈমিনিব অম্বসেধ পৰণট অবলদ্ধন করেন । ব্যাসেব অশ্বমেধ পর্বটি জোঁমানব 
গ্রন্থে চেষে অনেক ছোট এবং নাঁতিকথায় পর্ণ । জৈমিনি-ভাবতের সঙ্গে 

বৈশ*পাষনেব ভাবতেব আব একটি বৈষগ্য লাঁ্ষত হয ৷ প্রচলিত মহাভাবতে যে 

রামোপাখ্যান আছে তাতে সঈতাব বনবাস ইত্যাদি পাওয়া যাষ না। কিন্তু জানি 

ভাবতে নির্ধাসতা সীতা ও তাঁব পূত্রদেব কথা বলা হযেছে-এ আখ্যান 

উত্তবকান্ডে ।বালমীকি) অনুব্প। দুই গ্রশ্থেব এই বৈপবাত্য দেখে দি 

অনুমান করা চলে। প্রথমতঃ প্রকৃত রামকাহিনীতে “পীতাবিসর্জন' প্রভাতি 

ঘটনা নেই। বাল্মদীকব পুবে" ভার্গব চ্যবন যে বামকাহিনী ্চনা কবেছিলেন 

( মহাভ!বতে ঘাঁধ উল্লেখ আছে ) হৰত তাতেও 'সীতাবিসঙ্ন কাহিনী ছিল না। 

বনপর্ধেব বামোপাখ্যানে সেই ধাবাই অনুসৃত হযেছে (বালনশীকও বোধ হয 
উত্তবকাণ্ড বগনা কবেনাঁন )। পবে লীভা দনর্বান কাহিন? প্রচাবিত হয়। 
দ্বিতীষতঃ, রামাঘণের এই শেষাংশ ব্চনা কবেন জৈমিনি এবং তাঁব অন:গবণে 
কোন অজ্ঞাত কবি রচনা কবেন উত্তবকাণ্ড (বামাধণ )। ফিংবাঃ কোন কবি 

উত্তবকাপ্ড রচনা কবাব প্ব জৈথিনি ভারত রচিত হয়! যে ঘটনাই ঘটুক না 
কেন, একটি গার 'সম্ধান্তই এখানে গ্রহণ কবা চলে, তা হ'ল জৈমানর অম্বমেধ 

পথ বেশ পববতাঁকালের বক্িনা। বাংলাদেশে জোমানব প্রভাব অপাঁবদীম। 

প্রাসীন কাববা আঁধকাংণ সঘষেই দ্বকপ্পিত আখ্যান যোগ কবে বলে দিষেংছন 

“স্নান কহে কথা নহে পতিধর্” (আদপর্ব--কবান্দ্ পবমেন্বব ) কিংবা 

"জযমুনি কহন্তি বাজ শন দেই ধর্ণ (সঞ্জষ )1 ব্যানদেব ভৈমিনিকেই 
হ্রনমেজযেব কাছে নিঘে এপেছেন ভাবত শোনাবাব জন্যে £ 

ব্যাস কহে তাহা কাঁহ শুন নবগাত! 
তবে নে বপ্দ হতে পাইবা অধ্যাহাত | 
ভএমুণ দিলা বাজা তোমা বিদ্যমান 1 
জএমণি সকল কথা কৈব তোমা স্থান (সগ্ভর ) 

মণীন্দ্রমোহন বনু এ প্রসর্গে বলেছেন « “নঞ্জঘ জৈমিনি ভাব্তই আদর্শ দ্ববপ 
গ্রহণ কা'বষা।ছলেন। এই গ্রন্থ অধ্না অপ্রগীলত হইধা/ছ বট, কিন্তু সঞ্জধেব 
সমঘ বোধ হধ তাহা সম্পূর্ণ বুপে লুপ্ত হইযা বাধ নাই! আমাদেব তা মনে হয 
না। পণ্চদশ শতকে সপ্রযষের লম্মমথে জেমান্ব আদ থাকলে কোন না 
কোনভাবে নে গ্রন্থির সন্ধান নশ্চষ পাওষা যেত । কিন্ত চন্দ্রনাথ বস্গু কাশন 
এবং অন্যান্য স্থানে বহ; অনঃসন্ধানেও জৈমানিব অন্যান্য পরের লম্ধান 
পাননি। পদ্যপুবাণে জৈমিনিব উল্লেখ আছে। বাঙাল কাঁববা সেখান 
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ভূমিকা 

থেকেও উপাদান সংগ্রহ কবে জৈমিনিব নামে চালাতে পাবেন। ছিজ অভিবাম, 
বামচন্দ্র খান, বঘদনাথ, বামচবণ চক্রবর্তী প্রভূতি কবি জৈমানি অনুসবণে শুধু 
অধ্বমেধ পর্বটই বচনা কবেছেন। শংকব কবিচন্দ্র অশ্বমেধ পর্ব ব্চনাব 
সময জৈমিনকে অনুসবণ না কবে ব্যাসকেই অনুসবণ কবেছেন- অপব কোন 
ভাষা মহাভাবতে বৈষাসকী অম্বমেধ পর্ব যৃন্ত হতে দেখা যায় না 

ব্যাসদেবের ষৃগে মহাভাবতেব একটি না দুটি কূপ বর্তমান ছিল সে নিষেও 

মতভেন আছে! কেউ কেউ মনে কবেন স্বঘং মহার্ধই এই মহাকাব্যের সংক্ষি€্ 
ও স্পবিসব দূটি আকাবই দান কবেন । আদি পর্বে বলা হযেছে 

বিস্তীধেতিন্মহজ জ্ঞনমৃষিং সংক্গীপা চাব্রবাৎ। 

ইন্টং হি বদুষাং লোকে সমাসব্যানধাবণম:॥ (১। ৫৯) 
বহূজনেব হস্তক্ষেপে মহাভাবতের আকাব বৃদ্ধির কথাও সৌঁতি বলে 

গিষেছেন ৪ 
“আ5খহা কবযঃ কেচিত সংগ্রত্যাচক্ষতে পবে। 

আখ্যাসন্তি তথৈবান্যে হীতহাসামমং ভূবি ॥ (আদি ১। ২৬) 
অথাৎ এই ইতিহাস পূর্বে অনেক কবি বলেছেন, এখনও অনেক বলছেন 

এবং পবেও অনেকে বলবেন। মহাকবির এই উত্তি সার্থক হযেছে কালিদাস, 
ভাবাঁব মাঘ প্রমখেব ভাবতাখ্যান অবলম্বনে সাহিত)চচণয় ॥ মহাভাবতেব নব 
নব তাৎপর্ষ ব্যাখ্যা নব নব আখ্যান ঝনাষ এ ধাবাটি ষে আজও লুপ্ত হযে 

যায়ীন মাইকেল মধুসূদন, ববীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুব মহাভাবত চচণ তাবই 
প্রমাণ ॥ বঙ্কিমচন্দরেব কুষণচবিভ্র এবং নবানচন্দ্র সেনের শধী কাব্যের কথাও 
এ প্রুসক্ষে স্মবণীয । 

শুধু প্রাচীনযুগেই যে মহাভাবতেব নানা পবিবর্তন হযেছে বহুজনেব 
হস্তক্ষেপেব ফলে এব সংহাত ক্ষুণ্ন হযেছে, অবান্তব প্রসংগ প্রবেশলাভ কবেছে 
তানয়। পববতর্ণঁকালে নানা অণ্চল-ভেদে মহাভাবতেব মুল ব্চনাতেও নানা 

পবিবর্তন দেখা গেছে । অগুল-ভেদে ও পরাঁথব লিপি অনুসারে এই পাবিবর্তন 
ও সংযোজন অস্বাভাবিক নয । 

মহাভারতেব পখথ 'বিচাব কবে মহাভাবতেব ( পুনা সংস্করণ ) সম্পাদক বি 
এস. স্থুকথংকব দেখিয়েছেন যে, উত্তব ভাবত ও দক্ষিণ ভাবতেব প:থব মধ্যে 

বহ পার্থক্য আছে। উত্তব ভাবতেব অষ্টাদশ পর মহাভাবত দক্ষিণ ভাবতে 
চান্বশ পর্ব মহাভাবতে পাঁবণত হযেছে । এক আঁদ পবকে ভেঙ্গে তিনটি পব 
কবা হযেছে আদ, আস্তিক ও সংভব। দক্ষিণ.ভাবতেব মহাভাবতেব পাবধি 
দীঘ* এবং উত্তব ভাবতেব মহাভাবতেব চেষে অনেক বেশি সংগাতপূর্থ। 
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পঠাথগলি শৃঙ্খলা পূর্ণ । এব প্রধান কাবণ হল, উত্তবাপথেব মল মহাভারত 
িশ্যয ছু বিলম্বে দক্ষিণদেশ পেশীছ্যাছিল। পববতাঁ কালেব দাক্ষিণাত্যেব 

পণ্ডিত ও পর্থলেখকগণ শিথিল কাহিনীগীলকে সংহত আকাব 'দিষা, সধাক্ষিহ্ত 

বা অন্ন্ত ব্যাপাবকে কল্পনাব বলে সম্প্রমাবিত কাঁবযাছিলেন এবং অনেক সমগ্ন 

অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপাবেব ক্লান্তিকব বর্ণনা দিয়ে মূল মহাভাবতেব কলেবব বুদ্ধি 

কাবযাছেন । উত্তর ভাবতেব পঠথগলি বিশৃঙ্খল হলেও অধিকতব প্রাচীন 
এবং দক্ষিণভাবতেব পর্শথব আদর্শ সেজন্য সেগঃলকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ 

কবা উচিত। 
অঞ্চলভেদে নানা প্রকাব পণাঁথ আবিষ্কৃত হযেছে । সংস্কৃত মহাভাবতেব 

যত পণাঁথ আছে তাব মধ্যে আট গ্রকাব 'লাপ বাবহত হযেছে ।-(১) কাশনীবেব 

শাবদা লিপি, (২) নাগবা বা দেবনাগবী লিপি, (৩) বাংলা লিপি, (8) নেপালী 
লাঁপ, (৫ মোথাল 'লাঁপঃ (৬) তেলুগু 'লাঁপ, (৭) মালগ্লালী 'লাঁপ, ও (৮) 
তামিল লিপি। সুকথংকব তাঁব মহাভাবত সম্পাদনাকালে অনুমান কবেছেন 
যে, বাংলালাঁপব পঠাথগ্ীল অনেক সমযেই বোঁশ নিভ“বযোগ্য 

ভারতবর্ষেব বাইবে মহাভাবত প্রচাঁরত হয কম্বোজ ও যবদীপে। চীন 
মঙ্গোলিষাব দদ্ধ্ তুর্ক জাতিও হিভিত্ববধ কাহনপ শুনে তপ্ত লাভ কবত 
খাণ্টটষ ৬ষ্ঠ শতকে ৷ যবদীপে ও বাঁলদ্বীপে ১০০০ খ্রা্টাব্দে মহাভাবত চট 
আবন্ভ হঘ এবং আজও সেখানে ছাযানত্যে বাতষূদ্ধ" আভনীত হযে থাকে। 
যবদীপেব প্রাচীন বাজা ছক্পবাক' গরগস্টীয় ৭৫-এ দসংহাসন লাভ কবেন। 
সেখানকাব প্রচালত ধাবণা অন্যাষী তিনি অজ“নেব পঞ্চম পৃবূষ। 

ভাব্তবর্ষে প্রচলিত প্রার্দোশিক মহাভাবতগুলিতেও বহ্ কাহনপগত বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায । বোঝা যাষ প্রাদেশিক লোক-কথা মহাভারতে অনপ্রবেশ লাভ 
কবেছে। বাংলাষ অন্াদত মহাভারতেও এই নতুন সংযোজন লক্ষিত হয। 
পরবতাঁকালের সঞ্কৃত সাঁহিত্যেও মহাভারতেব বিবিধ আখ্যান নিযে কাবারচনাব 
প্রয়াস দা্ঘীদন ধবে চলোছল। সেসময়ও বহ: কাহপাঁনক আখ্যান সংযোজিত 
হয়। 
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ভযামকা 

মহাভাবত কাঁহনীকে কেন্দ্র কবে সংস্কৃতে যেসব কাব্য ও নাটক ব্চনা 
কবা হযেছে নীচে সেগ্লিব উল্লেখ করা হল। 

ভাবাবব 'কধাতাজনীষ, মাঘেব ণশশুপাল বধ, বাসুদেবের ষুধাষ্ঠি 

শবিজয,, ক্ষেমেন্দ্রেব 'মহাভাব্ত মঞ্জবী” নীতিবর্মাব 'কীচকবধঃ অমবেন্দ্র সুবিব 
“বালভাবত' ও অনন্ত ভট্রেব "ভাবতচম্প? প্রধান ভাবতকাহিনী অবলম্বনে বাঁচিত 
কাব্য। উপাখ্যান্ধ্ কনার মধ্যে নিলোপাখ্যান' অধলম্বনে লেখা কাবা ও 

নাটকেব সংখ্যা সর্বাধিক । শ্রীহযেব ৈষধচবিত» বাসুদেবের 'নলোদয। 

বামন ভট্ুধাণেব “নলাভ্যুদয়» 'ত্রীবক্রমভট্রেব “নলচম্পুঃ বা দমযন্তীকথা, 
বামচন্দ্রে 'নলাবিলাস” নীলকান্ত দশীক্ষতেব 'নলচাঁবিত' ( নাটক ), “নলভমপাল 

রুপক* (নাটক ), “নলযাদ্দব বাঘব পাণ্ডব্/' (শ্লেষকাবা ) লক্ষমীকান্তেব 
“নলবর্ণনাকাব্য* জাবাবিবুবধেব “নলানন্দ, হরদত্ত সহীরব “বাঘবনৈষধায়,, 
ক্ষেমীম্ববেব “নৈষধানন্দ কাব্য - এ সমস্ত মহাভাবতেব নলকাহিনীকে অবলন্বন 
কবে লেখা হযেছে। 

মহাভাবতকাহিনী নিষে বিশেষতঃ সুভদ্রা ও অজ:নকে নিষেও কিছ কাব্য 
নাটক লেখা হযেছে বপ্টুপালেব “নরনারাধণানন্দ কাবাঃ কেবালাবাজজ 

কুলশেখব বর্মাব “সুভদ্রাহবণ' নাটক ও মাধবেব সুভদ্রাহবণ নাটকের বিষববন্তু 
এক। অজএ+নেব গাভীউদ্ধাব কাহনন 'িষে লেখা দুটি নাটক প্রস্থাদাসাদেবেব 
'পার্থপবান্রম' ও কাণ্ন পন্ডিতেব ধিনঞ্জয বিজ ৷ “দ্ৌপদ+ঘ্বষংবব অবলম্বনে 
ীবজধ পালেব 'দ্রৌপৰী স্বয়ংবর ও ব্যাসশ্রীবামদেবেব 'পাণ্ডবভ্যুদর়* নাটক 
পাওয়া যায় । 

ভীমকাহনগও নাট্যকাবদেব আকৃষ্ট কবোছিল। ভীম হনুমান সাক্ষাৎকাব 
'নিষে লেখা 'বিশ্বনাথেব “সৌগান্ধক হব্ণ ও নীলকন্ঠেব কল্যাণ সৌগাম্ধকা । 
'বকবধ” ঘটনা নাট্যবপ লাভ কবে বাম্চন্দ্েৰ “নভ'গ্নভম” নাটকে । 
মেক্ষাদিত্যেব 'ভীমবিরুমব্যাযোগ” নাটকও এই জাতাষ ঘটনা নিষে লেখা । 

উপাখ্যানধমন“ অন্যান্য কনাব মধ্যে কাব কািদাসেব 'কুমাব সম্ভব ও 
“আভিজ্ঞান শকুন্তলমেব' নাম নর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । এছাডা ভ্রুনাবাধণের 
বেনীসংহার', কৃষ্ণকাবিব শারমন্ঠাষাাতি” কুলশেখব বমণাব “তপাতমংববণ 
শংকবলালেব 'সাবিন্রীচাঁবতে'ৰ উল্লেখ কৰা যায । ভাবতকাহনন নিষে ছ'্থানি 
উল্লেখযোগ্য নাটক বচনা কবেন ভাস । কিন্তু তাঁব নাটকগুলিতে মুল ভাবতে 
ছাষা ঘতখাঁন পড়েছে তাব চেয়ে অনেক বেশি কাল্পাঁনক ঘটনাব প্রক্ষেপ 
ঘটেছে । যে-সব ঘটনা ঘটোন অথচ ঘটতে পাবত তাই-ই ভাসেব নাটকের 
শিষষবন্তু | সেজন্য কোন কোন সমালোচক মনে কবেন ভাবতকা'হনীব কোন 
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মহাভাবত 

অংশ হযত হাঁবিষে গেছে, সেই সব লুপ বাহনীর স্মৃতি বষে গেছে কোন 
প্রাচীন নাটকে বা কাব্যে। যাই হোক, ভাসেব নাটকগহলিকে আমবা মহাকবির 
কল্পনা বলেও ধবে নিতে পাঁব। কতিমান কাঁধিব হাতে প্রাচীন কাহিনী 
নবরুপ লাভ কবে। কল্পনাব অবকাশ না থাকলে “অভিজ্ঞান ণকুন্তলমেঃ 
দবসাব শাপ সংযোজনের সুযোগ থাকত না, লেখা হত না খবদায় অভিশাপ» 

গাম্ধাবীব আবেদন» প্ুষেণধনের প্রতি ভানুঘতীঁ» জিফদূ্ুথেব প্রাতি দঃশলা' 

প্রভূতি কবিতা । ভাসেব নাটকও এই ধরনেব কাল্পনিক বন্ত। গিধামব্যাযোগে 

ভীম ও হিড়িবাব দিতীঘ সাক্ষাৎ, “পঞ্চরান্রে উভর পক্ষেব শৃভার্া দ্রোণ কর্তৃক 

পাণ্ডবদেব অর্ধবাজ্যদান “দত ঘটোত্কচে' আভমনহাব মৃত্যুব পব ঘটোৎকচেব 

কুধুসভাব দৌঁত্য ও ক্লোধ পৃতবাকামে' কুষেব দৌত্য ও সভায় বস্বহবণের 

চিতরর্ণন, “কর্ণাববে কব্চকুণ্ডল দান ও ণউবুভঙ্গে ভীম ও দৃযেণধনেব শেব 

যুদ্ধ বাণত হযেছে । শেষোক্ত নাটক দ:টিব সঙ্গে মহাভাবতেব যোগ নিবিড় । 

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও মহাভাবতেব প্রভাব দূর্লক্ষ্য নয । পালি সাহিত্যে 

মহাভাবতীঘ চবিব্রুগুলি ইঈষং বিকৃতভাবে উপদ্থাপন করা হযেছে, হিন্দুধ্থ“কে 
হেষ প্রাতিপন্ন করবার জন্যে ৷ “সংষুত্ত নিকাষ' শব্দুবনিকায” 'কুণালজাতক' ও 
ঘঘটজাতকে” গ্রহাভাবতেব কোন কোন কাহিনী স্থান পেষেছে। প্রাকৃত বা জৈন 
মহাভারতেব নাম হবিবংশপৃবাণ' | রচক্লিতা'জীনসেন। জৈনধর্মেব প্রাধান্য 

দেখানো হলেও এতে ভাবতকাহিনীকে অবিকৃতভাবেই উপগ্াপিত কবা হয়েছে। 
এছাড়া উত্তর পুবাণ' “দগ্ধ মাহাত্য% পান্ডবচব্তি' এবং পান্ডব পুবাণ'ও 

জৈনদেব বচিত গ্রন্থ । 

প্রাদোশক সাহিত্যে বিপুল ভাণ্ডাব 'ণগ্চন কবলে দেখা বাবে প্রতিটি 

গ্রদেশেই মহাভাব্তেব অনুদ্ধাদ এবং মহাভাবতেব অংশবিশেষ অবলদ্বনে কাব্য 
রচনাব ব্যাপক প্রযাদ আবন্ভ হযেছিল। ভাবতেব এই প্রাচাঁন মহাকাব্যখানি 
যে গুথভীব প্রভাব বিস্তাব কবেছিল» এই মহাভাবতচচণই তার প্রমাণ । সম্ভবতঃ 

কানাড়া ভাষাতেই প্রথম মহাভাবত অনুবাদ হয! খ্ৰীন্টী ৯০২-এ পম্পা 
ণবরুমাজনবিজয়* বা "সমস্ত ভাবত" বচনা কবেন। তাঁর গ্রন্থ পপম্পাভারত” নামেও 

স্থপাবচিত। তামিল ভাষাব পেরনেদেবনাব (76100055806) মহাভাবত 
রচনাব চেষ্টা ববেন গ্রান্টীব ১০ম শতকে । নান্যা (80858 ) তেলুগু 
ভাষায় গহাভাবতেব প্রথম দুই পর্ব ও তৃতীঘ পর্ধেব অধ্শংশ কনা কবেন খ্াঃ 
১১ শতকে । খীঃ ১৩শ শতাব্রে টিককন 110৫805 ) বাকী পঞ্চদশ পর্ব 

বচনা কবেন কিন্তু অরধল্গাঞ্ধ শবণটকে পড়ে থাকতে হয আবো একশত 
বংনব। ১৪শ শতাব্দে এ আর্ধদমাপ্ত পর্বাট অনুবাদ কবেন যেবরাপ্রগড 
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ভুমিকা 

( %90:885808. )। এভাবে তেলংগু মহাভাবত সম্পূর্ণ হয | 'পিল্লালমাবি 
£পনাধভবাবদবিযা ( 611181য18 710195118011801081 ) অনুবাদ করেন জেমিনি 

সংহিতা ॥ তামিল ভাষাতে আবও অনেক মহাভাবতেব অনুবাদ হয়েছিল । 

তাৰ মধ্যে সি. পাজগোপালাচাবীব পশবল্লাসাব বিবৃন্দত (ডিও ডাহা) 
অত্যন্ত জনীপ্রঘ মহাভাবতেব অনুবাদ । তামিল গো মহাভাবতের অনুবাদ 
কবেন এম. ভি বামানুজচাবিষাব। মালঘালম- ভাষাষ অনুবাদ করেন এজথাকান 

(62070079008 )1 সেখানে অনেকেই মহাভারত আখ্যান অবলম্বনে কাব্য- 
নাটক বচনা বেন । যেমন, ইবাইম্মান থাম্পি (88521) 0091001) 

বচনা কবেন উত্তা স্বযংবব্মত কর্চক বধম্ণ থোটাকাউ ইক্কাভাম্মা (1106০ 
21] [100%গযাঠা08 ] লেখেন “জুভদ্রাজ্নম: আলাই ওযাবিযব ( 000 

৪08) কুচনা কবেন “নলচাঁবতম: ইত্যাদ। কানাডা ভাবাতেও “নলচবিত' 

( কনকদাস)) “সাহসভীঘাবিজধ (বান্না) লাখত হয়। ১৬শ শতকেও 

নাবানাগ্পা কানাডা ভাষায মহাভাবতেব দশপর্ব এবং টিন্মানা বাকী পর্ধগলি 
অনুবাদ কবেন। 

সুদূর দাক্ষিণ ভাবতে অনুবাদ আবভ হওয়ার বেশ কিছ? পবে ভারতের 
অন্যান্য স্থানে মহাভাবতেব অনুবাদ আবম্ভ হয়। খাষ্টয ১৪শ শতকে ওঁড়যা 
ভাষা মহাভাবত বচনা কবেন সাবলাদাস । এই অনুবাদ মলানূগ না হলেও 

অপবিপীম জনাপ্রঘতা লাভ কবে । শ্রীন্টীয ১৬শ শতকে নাকব (281) 
গজবাটী ভাষায, পবলাসিং চৌহান হিন্দীতে এবং রামসবস্বতন কুচাঁবহাবরাজ 
নবনাবাধণেব অনবোধে অসমনযা ভ.ষাধ মহাভারত ব্চনা কবেন। প্রাসম্ধ 
ভন্ত একনাথেব পোত্র মক্তেম্ঘব মাবাঠী ভাবায মহাভাবতেব কষেক পর্ব অনুবাদ 
কবেন। বাংলাদেশে ১৫ণ শতকে সঞ্জঘ ও ববা'দ্র পবমে*ববেব মহাভারত বাঁচত 
হয, শ্রীকব নন্দী বচনা কল্লে ইলনিন নর্খহতা। প্রথমদিকেব অলুঘাদগল 
প্রাধশঃই খুব সবল ভাষায এবং কা্পত আখ্যানে পূর্ণ হত। জনসাধারণকে 
আকৃণ্ট কবত ছোট ছোট উপকাহিনী 

বাংলা সাহিত্যে মহাভাবত চচ্ব প্রচুব উদাহবণ পাওয়া ধাবে। মধাযুগেব 
অক্তস্্ কবি মহাভাবতেব পূণণঙ্গ বা আংশক অনুবাদের কাজে হণুক্ষেপ করেন। 
পরশ শতাব্দী থেকে আবন্ত কবে বিংশশ্তাধ্ধী পর্যন্ত এই অন,বাদেব ধাবা 
অব্যাহত বযেছে। এখনও পধন্ত প্রাপ্ত বিববণ অনুযাষী সঞ্জঘ, কবগন্দ 
পবমেম্বব, নিত্যানন্দ ঘোষ, গন্সাদাস দেন ও শংকব ক্টিন্দ্র অষ্টাদশ পরেই 
অন্দবাদ কবোঁছিলেন জানা যায। বাংলা মহাভাবতেব প্রেন্ঠ কবি কাশঈনণম 
দাস প্রথম চাবাট পর অনুবাদ কবে লোকাস্তাবত ইন, তাঁর গ্রন্থের পরবতর্দ জংশ 
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মহাভারত 

বচনা কবেন অন্যান্য কা নন্দরাম দাস, জিত ঘটক, শিববাম ঘোষ ইত্যাদি । 
বাংলা দেশে জৌমিনি সংাহতা গ্রচাব লাভ কবে বেশি৷ শ্রীকর নন্দ? প্রথম এব 
অনুঝর্দ কবেন ॥ 'দিজ কৃষ্ণবাম, অনন্ত মিশ্র, রামচবণ চক্ষবত, প্রমূখ কাবিও 

জৈমানি অধ্বমেধ পর্ব বচনা কবেন। কৃষ্ণানন্দ বসুব শান্তিপর্ব, বাজীব সেনের 
উদ্যোগপর্ব, জয়ন্তিদেবেব স্বর্গাবোহণ পর্ব, কুমুদ দত্তেব স্বর্গাবোহণ পর, 

বাজেন্দ্র দাসেব শকুন্তলা আখ্যান' মধ্যযুগের বাঙালী কবিদেব মহাভাবত অন:বাদ 
চেষ্টাব প্রমাণ । দণ্ডীপর্থ এবং আশ্্পব' নামে দুটি কাল্পনিক পর্বও 

মহাভাবতেব মষাদা পেযোছল। 

মধ্যযগে যাবা মহাভাবত ঝচনা করেছিলেন নাচে তাঁদেব বিববণ দেওয়া হল £ 

১। সঞ্জীব সম্প্গ মহাভারত ( আদি--স্বর্থাবোহণ ) 

ই। কবীন্দ্র পরমেশ্বব-মহাভাবত (আদি--শান্ত ) 
৩। নিত্যানন্দ ঘোষ--মহাভাবত ( আবি, সভা, শল্য, স্ত্রী, শান্তি) 
8৪1 কাশীবাম দাস-মহাভাবত (আদি--বিবাট ) 
৫&। শংকব কাঁকন্দ্র--সম্পূর্ণ মহাভাবত্ত (আদ - ভাবতসাবিন্নী ) 

৬। গং্গাদাপ সেন--মহাভাবত ( আবি, অধ্বমেধ ) 

এ*দেব মহাভাবত' গ:লির যাঁদও সব পর্ব (সঞ্জয় ও কাঁবচন্দ্র বাদে ) গাওয়া 

যাযান তব এ"বা যে সমগ্র মহাভারত রম্নাব কাজে হন্তক্ষেপ করেছিলেন তা 

জানা যায । এদেব মধ্যে একমান্্র শংকব ককিন্দ্র অন্টাদশ পর্ব মহাভারত 
বচনার পবে "ভাবতসা বনী বচনা কবেন। 

৭। নন্দবাম দাস -ভঈম্ম, দ্রোণ, কর্ণ» আচ্তয" পর্ণ 

৮। শ্্রীনাথ বাহ্ণ-_ মাদি, সভা, দ্রোণ পর 
৯। বৈদ্যনাথ--বন, গদা ও শান্তি পর্ব 

১০। দ্বেপাযন দান--বন, গা, স্বগ্রণরোহণ পর্ব 
১১1 আঁনবহদ্ধ বন, উদ্যোগ, ভঈ্ম পর্ঝ 

১২। নিমাই (দৈবকীনন্দন )-_কর্ণ গা পর: 
১৩। সাবল (সাবলাদাম নয )--আদ, বিবাট পর্ব 

১৪। গোপীনাথ দত্ত (নন্দী) দ্রোণ, স্বী পর্ধ 

১৫। মহাবাজা হবেদ্দ্র নাবাধণ-_সভা, এীষক পঞ্ 
১৬। বাগনন্বন শল্য, গলা পর্ব 

১৭। মহখনাথ _বন, প্রস্থান পর 

১৮। জিত ঘটক--বন, মৃষল পবণ | 
এই কাবদেব লেখা একাধক পরে পদাঁথ পাওয়া যায। এ*বা সমগ্র 
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ভামকা 

মহাভাবত বচনা কবৌছলেন, না কযেকটি নিধণাঁচত পর্বের অনুবাদ কবেন তাও 

বলা কঠিন। লমগ্র ভাবত লিখলে ধবে 'নতে হবে অন্যান্য পর্বেব পণথগ্ীল 
হাবিযে গিষেছে বা এখনও তাদেব সন্ধান পাওষা যাষানা আব দি এ'বা 

সম্পূর্ণ গ্রন্থ কনা না কবে থাকেন তাহলে পাবন্পর্ধহদন কষেকটি পৰে 
অনুবাদে "ক সার্থকতা ছিল তাও বোঝা যাষ না। এই অনুবাদের পশ্চাতে 'কি 
মনোভাব কাজ কবত আজ জানাব উপায় নেই। তবে মনে হয, এ*দেব অনেকেই 
সমগ্র মহাভাবত অনুবাদের মনদ্থছ কবেছিলেন এবং আপন আপন প্রবণতা 
অনুযাষণ এক একটি পর বেছে নিযে অনুবাদ আন্ত কবতেন--পবে অনেকেই 
লোকাগ্থীরত হন কিংবা গ্রন্থ ব্চনাব পাবিকম্পনা ত্য'গ্গ কবেন । নতুবা মধ্যবতী 

দু-তিনাঁট পর অনুবাদেব কোন মৃত্তিষুক্ত কাবণ খদ্জে পাওয়া যা না। 

মহাভাবতেব একটি ম্ান্ত্ পর্ব লিখেছেন, কিংবা প্ণন্তগ্রত একটি আখ্যান নিষে 
কাব্য বচনা করেছেন এমন কাঁবও দৃলভ নষ। 

১৯। বাজেন্্র দাস_-আঁদ পর্ব ২০। বামেশ্বব নন্দী-আদি পর্ব ২১। 

বংদ্রদেব- আদি পর্থ ২২। দ্বিজ্ঞ রঘুবাম-আদি পব ২৩। জষদেব -সভা 
পু ২৪। ব্রজন্নন্দব--সভা পর্ব ২৫ । গোপননাথ পাঠক--সভা পর ২৬1 'ছ্বিজ 

বলবাম--বন পর ২৭1 কৌশাবি--বন পর্ব ২৮। পবমানন্দ -বন পর্ব ২৯। 

বামবল্পভ দাম--বন পব* ৩০ । বামনাবায়ণ ঘোষ_-বন পর্ব ৩১। লোকনাথ দত্ত 

বনপর্ব ৩২। মধসদন নাপিত-_বনপব্ ৩৩1 জগন্নাথ কবিবলভ--বনপর্থ 

৩৪ পার্বতীনাথ--বন পর্ব ৩৪। শিবচন্দ্র সেন_ বন পর্ব ৩৬। প্রেঘানন্দ দাস-_ 
বন পর্ব ৩৭। গোবিন্দ কাবশেখব-বন পর্ব ৩৮। 'বিশাবদ চক্রবতাঁ--বিবাট পর্ব 
৩৯ বমাকান্ত বন্ু-_-উদ্যোগ্র পর্ব ৪০। রাজীব সেন- উদ্যোগ পর্ব ৪১। কৃষ্ণ প্রসাদ 

ঘোষ --ভীম্মপর্ব ৪২। বামনাবাযণ দত্ত দ্রোণ পবৰ ৪৩ | সাবলা দাস- কর্ণপর্ 
381 লক্ষমীবাম-_কর্ণ পরব ৪৫ বৈদা পণ্চানন-কর্ণ পর্ব ৪৬1 দ্বি গোবম্ধন 

-_গনা পর্ব ৪৭ | আকন দাস_ সৌগথুক পরব ৪৮ 1 দ্বিজ বামলোচন--স্ত্র পর্ব 
৪৯। লোচন- নাবী পর্ব ৫০ । কৃষ্ণানন্দ্র বসু-_-শান্তি পর্ব ৫১। শ্রীকর নন্দী- 

অন্বমেধ পর্ব ৫২ বামচন্দ্র খান_অম্বমেধ পর্ব ৫৩। দ্বিজ বঘুনাথ--অশ্বমেধ 
পর্ব ৫৪1 মহীনাথ শর্মা অন্বমেধ পর ৫৫ | ছিজ রামকৃষ্ণ দাদ-_অধ্বমেধ পর্ব 
৫&৬। ভবত পান্ডত-অম্বমেধ পর্ব &৭। চন্দন দান--অম্বমেধ পরব &৮। 

অনন্ত 'মশ্র-অন্বমেধ পর্ব ৫৯1 ছিজ হবিদাস--অশ্বমেধ পর ৬০। ঘন শ্যামদাস 
--অন্বমেধ পর্ব ৬১। 'ছিজ প্রেমানন্ব-অম্বমেধ পব ৬২1 বিজ আঁভবাম-_ 
অন্বমেধ পর্ব ৬৩। কৃষ্ণবাম দাস _অধ্বমেধ পর্ব ৬৪1 স:বুদ্ধি বায় -অবমেধ 
পর্ব ৬৫। দ্বিজজ কীরতিচন্দ্র--আশ্রুমক পরব" ৬৬। মাধবচন্দ্র -প্রচ্থানিক পরব 
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৬৭ | যণ্ঠীবব সেন--্বগ্াবোহণ পর ৬৮। কুমদ দত্ত--স্বগ্ণাবোহণ পর্ব ৬৯। 
এয়ন্তীদেব- স্বর্গবোহণ গর“ ৭০। বাসুদেব ব্াহ্মণ--দ্বগ্গণবোহণ পরব । 

বিভিন্ন কবিব লেখা একটিমান্র পব" গ্রচুব পাওয়া গেছে । এদেব মধ্যে অধ্বমেধ 
পর্বেব সংখ্যা সবচেষে বোশ এবং সবগালতেই জৈথিনি সংহিতা অনুসৃত 

হথেছে। বন পর্বেধ অনুবাদে কোন একটি কাহনীব প্রতিই ঝোক পড়েছে 

বেশি। দণ্ড পর্ব" নামে একট কল্পিত মহাভাবতেব পর্বও অনেক কৰি রচনা 

করেছেন যেমন, 
৭১। মহেন্দ্র বা গ্রহশন্দ্র ৭২। বাজাবাম দত্ত ৭৩। হবিদেব বস? ৭৪। বামেম্বর 

দাস ৭৫। উম্নাকান্ত ৭৬। মানিক কাঁবচন্দ্র ৭৭। কবীন্দ্র। 

দণ্ডপর্বের কাহিন মহাভারতের ন্যন কিন্তু মহাভাবতেব লব চবিষ্ন 

উপাচ্থত আছেন। এই কাহিনীর উৎস বহু অনুসম্ধানেও পাওয়া যায়নি। 
৭৮। ন্লিলোচন চক্রবর্তী মহাভাবত ৭৯। ভ্গুবাম দাস- ভাবত ৮০। 

ব্লভ দেব- ভাবত ৮১1 অম্বন্ঠবজ্লভ--মহাভাবত ৮ই। শিববাম ঘোষ" 

মহাভাবত ৮৩ । 'দ্বজ নদ্দবাম--মহাভাবত ৮৪1 শকুন্দ নল্দী- মহাভাবত ৮৫ | 

দৃলভ িংহ--ভাবত পাঁচালী ৮৬ । পুবষোভম দাস-_পান্ডব পাঁচালপ। 

এই গ্রন্থ বা পঠাথগুলি থেকে কোন পবেবি নাম পাওষা যায না। কাঁববা 
এদেব শুধু ভাবত, মহাভারত ঘা পাণ্ডব পাঁচালী বলে আভিহিত কবেছেন। 
এছাডাও কযেকাঁট পণথ মহাভাবত নামে পৃবিচিত, যাঁদও সেগ:লিব সঙ্গে 

মহাভাবতেব যোগ খংব ক্ষীণ । 

৮৭ | ভৈরবচন্দ্র দাস--উমারসার্ণব ৮৮। ছবিখান বাসঞ্জষ-বিবেকেব যুদ্ধ 
৮৯। মূকুন্দদাস-কৃষ্ণাজন সংবাদ ৯০! গোবাঁকান্ত--মুনি বাধান্ঠিব সংবাদ 
৯১। নাগর বসু- ভাবতসাবিত্রী ৯২। জগদ্রাম_অভিলাদ-রসাসিন্ধ্ বা জগন্রামী 
মহাভাবত। 
মহাভারত আশ্চধপর্বও এই পধণয়ে পডে। 

মহাভাবতকাহিনী নিধে নবতর ব্চনাব গ্রয়াস দেখা গেল উন।বংশ 

শতাধ্দীতে | মধুস্রনেব 'বীরাঙ্গনাকাব)ঃ গি্ঠা নাটক'ঃ গিরিশচন্দ্র 'জনা” 
পাণ্ডব গোঁধব নাটক ; “নবঈনচন্দ্রেব বৈবতক-কুবক্ষেনত্রে-প্রভাল? নর্াী মহাকাবা, 
ববীন্দ্রনাথেব গব্দায় অভিশাপ* কর্ণকূন্তী সংবাদ, গাম্ধারীব আবেদন', 
নবববাপ' কাব্যনাট্য ও পঁচন্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য গ্ষীরোদ প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল 

ভীম" নাটক মহাভাবত কাঁহনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। এগুলি ছাডাও 

মহাভারত নিষে বাংলার বহ্ মূল্যবান আলোচনাব সান্রপাত হযে গেছে। বঙ্কিম- 
চন্দ্রেব “কুষচবিব্ন”, ব্বীন্দ্রনাথের 'ভাবতবর্ষে ইতিহাসের ধাব।”, বুদ্ধদেব বসু 
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মহাভাবতেব কথা” যতীন্দ্রমোহন বাগচীব 'মিহাভাবতী" (কাবতা ) বাংলাদেশে 

মহাভাবত চর্চাব সাঞ্থকতম নিদর্শন । আধুনিক ঘৃগেও বুদ্ধদেব বসু গ্রহাভাবতাঁষ 
উপাদান 'নিষে প্রথম পা 'অনামী অঙ্গনা" “কালসন্ধ্যা” প্রভূত নাটক ব্চনা 
কবে দেখিযেছেন এব আবেদন চিবশাম্বত 1 মহাভাবতেব গদ্যানুবাদেব কথাও এই 

প্রসঙ্ষে ্মবণীঘ । ১৯ শতান্দে কালীপ্রসম্ন সিংহ (১৮৬০ খ্রাঁঃ ) মহাভাবতেব 
পুণণঙ্গ অনুবাদ কবেন। বর্ধমানবাজেব নদেশেও অন্যাদত হয সমগ্র মহাভাবত ৷ 
এই বিশাল গ্রন্থ দুটি ছ।ডা মহাভাবতেব যে অনবাদটি লব্ধপেক্ষা জনাপ্রতা 

অন কব এই দুবূহ ম্হাকাব্যকে সর্বসাধাবণেব কাছে পেশছে দিতে পেবেছে 

সেটি হল বাঞ্জশেখব বসুব মহাভাবতেব সাবানৃবাদ। আনো কিছ? কিছ: 
অনুবাদ হলেও উত্ত তিনটি গ্রচ্থেব পবে গহাভাবতেব বঙ্গানবাদেব আব প্রযোজন 

আছে বলে মনে হয না। সংদ্কৃত মহাভাবতেব বাংলা টকাটিপ্পনী লি 

তাকে সবল কবে 'দিষেছেন হাবিদাস 'সিদ্ধান্তবাগীশ । 
[বিদেশেও মহাভাবরতেব অনুবাদ শুবু হযেছিল থাঁষ্টয ১০ম শতক থেকে। 

যবদ্বীপাঁষ মহাভাবতেব বঝচধিতা পাসেদা। সম্রাট আকববেব 'নর্দেশে মল্লো 
বদাযুনী মহাভাবতেব ফাবসী অনুবাদ কবেন ১৬৮২ খ্ন্টাঞ্ছে। গ্রন্থের নাম 
হয় 'িজমনামা।* ফুবোপীয ভাষায় মহাভাবতেব অনুবাদ শুবূ হয ১৯শ 
শতাশ্দীতে। সম্ভবতঃ ১৮২৯ থীচ্টাত্দে মহাভাবতেব কযেকাঁট অন:বাদেব কথা 
জানা যাধ। ব্রিশ্চিযান ল্যাসেন সমগ্র মহাভাবত অন:বাদ কবেন ১৮৩৯ 

ঘটন্টাব্দে। তাঁব গ্রন্থ চাব খণ্ড প্রকাশিত হয ১৪৪৮ থেকে ১৮৬১ শ্রগষ্টাঙ্দের 
মধো। গ্রন্থটি জামান ভাষাষ বচিত হয়, নাম 4010150116 416670000157010002, 

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীষ মৃদ্রণ প্রকাশিত হষ ১৮৬৭*তে ৷ মহাভাব্তেব 
ফবাসী অনুবাদ কবেন এম হিপ্পোলাইট ফোঁচে (84 80001565 1280019 ) 

১৮৬৩ খনস্টা্দে। তালবঘ হুইলাবেৰ ইংবাজ? অনুবাদ প্রকাশিত হব ১৯৬৭- 
তে লণ্ডন থেকে। এঁশিষাঁটিক সোসাইটিব উদ7যাগে বাংলা মহাভাব্ত 

অন.বাদেব সুচনা হয নতুন কবে । উদ্যোন্তা ছিলেন উইলসন, জেঘস প্রিন্সেগ, 
বাজেন্দ্রলাল মিত্র, বামনাবাধণ বিদ্যাবধ প্রভৃতি । সৃতবাং দেখা যাচ্ছে 
মহাভাবতেব অনুবাদ এবং চচণষ সর্বজ্ঞাঁতব মানব উৎসাহ বোধ কবেছেন। . 
ভাবতীষ জীবন, দর্শন সমীক্ষাঘ, ভাবতবষেব ইতিহাস বিচাল্ে ভাবতশ্ সভ্যতা 
ও সংদ্কীতিব পাঁবমাপে মহাভাবতেব প্রষোজন অপাবিসীঘ। এখনও প্রাতীনিষত 

মহাভাবতেব ?নত্য নব নিনীক্ষা পাণ্ডিতযহলে বিতকে*ব বড তুলছে? এই 
এতিহাসিক, প্রত্রতাত্বক, নৃতাত্বক, সাহত্যিক গবেষণাগ্যলি থেকে প্রমাণিত 
হয ভাবতব।সীব জীবন থেকে এই মহাকাব্যেব (ও রামাবণেব ) প্রষোজন আজও 
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শেষ হযে ধাধান। “অনাদি কালেব হাদঘ উৎস হতে” যে দুটি অমতধার়া নিঃস:ত 
“হযে সর্বকালের ভাবতাধ চিত্বেব আা*আকাক্ষার দুধ বাসনা চবিতাথ কবে 
আসছে তাদের প্রতি আমাদেব কৌত/হল কোনাঁদনই 'নবৃত্ত হধাব নয । 

মল নহাভারতেব সঙ্গে কাঁবচন্দ্রের মহাভাবতেব কাহদীগত 
দাদখ্য ও বৈপাদশ্য 

বাংলাভাষায় দীর্ধীদন ধরেই মহাভারত অনুবাদের অনুশীলন চলেছিল । 
মুসলমান শাসকদের পজ্ঞপোষকতাম মহাভাবত অনুবাদে কাজ শুবূ হয় ১৪শ 
শতকে। সঞ্জয় সম্পর্কে নিঃসান্দগ্ধ হওয়া যায না বলে আমবা কৰীন্দু 
পবমেম্ববকেই মহাভাবতেব প্রথম অনুবাদক রূপে ধবে নিচ্ছি । 'তাঁন সংক্ষেপে 
মহাভারতেব অনুবাদ কবেন। তাঁৰ পবেও অনেকে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ ও 
আংশিক অনুবাদের কাজে হাত 'দিষে বাংলা মহাভাবত বচনাব ধাবাটিকে অন:ক্ষণ 
অব্যাহত বেখোঁছলেন ৷ এ'দেব মধ্যে অনেকেই মহাভাবতেব সব কাঁট পর্ব 
অনুবাদ করে যানান। এই ধাবাব সবগ্রেষ্ঠ কাব কাশীরাম দাসও মান্র চাবাট 
পর্ব বচনা কবোঁছলেন, অবশ্য তাঁব গ্রন্থে অন্যান্য কাবব লেখা পববতণ পর্গীল 
যন্ত হওষায় সেগনীল সবই কাশীবামেব বচনাবূপে গৃহীত হযেছে । বস্তুতঃ 
কাশণরামেব পবে সমগ্র মহাভারত রচয়িতাধঝপে আর কোন কাঁধর নাম শোনা 
যায নি। শংকব কবিচন্দ্রের মহাভাবত দশর্ঘদন ধবে লোকচক্ষুর অন্তবালে 
থাকাধ এ 'নযে বিশেষ আলোচনাও হযাঁন। বাংলা মহাভাবতেব প্রা শতাধিক 
অন:বাদ হলেও বৈধাসকী মহাভাবতেব সাবানুবাদবূপে ঈষৎ পববতঁকালে বচিত 
(১৭৩১-৪০) শংকব কবিচন্দ্রেব মহাভাবতখানিব বিশেষ মূল্য আছে। তিনি 

সংক্ষেপে মূল সংস্কৃত মহাভারতকে প্রায় আবকৃতভাবেই প্রাদোশক ভাষায 
পবিবার্তত কবেছেন। ভাষা-মহাভারতেব সকল কাঁবই অশ্বমেধ পর্থ বচনাব 
সময ব্যাসেব অনংসবণ না কবে জোমানব অম্বমেধ পর্ব অধলদ্বন কবেছেন। 
কিন্তু কবিচন্ড্রেৰ অশ্বমেধ পৰে ব্যাম ভাবতেব বঙ্গানুবাদ দেখা যাবে। 
অবশ্য কবিচন্দ্রও মাঝে মাঝে অন্যান্য কবিদেব মতো নতুন আখ্যান গ্রহণ ও 
নগীত উপদেশাদি নাঁবস ঘটনা ব্জনেৰ চিবাচাঁবত আদশণটকে গ্রহণ কবেছেন। 
তব; এই গ্রন্থঁটকে আমবা সহচে ই মুল গ্রন্থেব চঙ্গে মিলিয়ে নিতে পাবি। 

লোকবর্জনৈব উদ্দেশ্যে কষেকাঁট কাঁপত বা লোক-গুচলিত আখ্যান কবিচন্দ্র তাঁর 

কাব্যে যক্ত কবেছেন। সেগ্যাল "পালা বুপে পাঁরচিত। পববতাঁকালে এই 
জনাপ্রষ পালাগলি কাশীবামের কাব্যে সঙ্গেও যন্ত হযে গেছে। কবিচন্দ্ 

-মৃখ্যতঃ পাণ্ডব-কৌবব কাহিনগকে তাঁর কাব্যে বপে দিতে চেষেছেন। পেজনা 
যূল ঘটনাব সঙ্জে যুস্তু নধ এমন উপাখ্যান তাঁকে বঞ্জন কবতে হযেছে। 
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কাশীদাসী মহাভারতের অবস্থা বোধহষ তাঁব মনে ছিল। তাই তিনি সাবানুবাদে 

[দিকেই বেশি কবে মন্ দিষৌছলেন । 'ভাবতসাবিত্রী' অংশে বলেছেন, 

“পুবেতে ভাবত ভাঙ্গাছিল অনেক লোকে । 
গাইতে নাবল কেহ বাহলোব পাকে ॥ 
সংক্ষেপে আঠাবো পর্ব কবি বাতিদিনে । 
ন্প আজ্ঞাষ 'দলাও বনুদেব গাষনে ॥" 

সৃতবাং কবি যে খুব সংক্ষেপে মূলানুগ কাবা রচনা কবেছিলেন তাতে সন্দেহ, 
নেই। গান কবার জন্য আতাবিন্ত সবল কবা হলেও কাহিনী গ্রহণ বঞ্জন ও 

সংস্থাপনে তিনি বিশেষ নৈপণ্যেব পাঁবচয দিষেছিলেন । 
আঁদ পর্ব--কাক্চন্দ্র শৌনকাদি খাঁষদের আশ্রমে সৌতি লোমহ্ণের 

আগমনের সঙ্জো সঙ্গেই মহাভারত-কাহনীতে প্রবেশ কবেছেন। পর্ব সংগ্রহ 
পর্ণধ্যায ব্জন কবে পৌষ্য ও পৌলোম পব্াধ্যায়েব সংক্ষি্ বর্ণনা কবা 

হযেছে। কবি সুকৌশলে আহন্তিক পৰণধ্যায়টি মান্র চাব পংক্তিতে বর্ণনা কবে 
জনমেজষের “ভাবতগ্রবণ প্রপঞ্গে উপনীত হযেছেন। তান 'পব্পীক্ষতের 
বঙ্ষশাপ' প্রসঙ্গ, যা পালাব আকাবে পাওয়া বায়, মহাভাবত থেকে বন কবে 

জনমেজযের ভাবতশ্শ্রবণেব কাবণ হিসাবে বলেছেন । জনমেজয়েব অধ্বমেধ- 

বাজসূষ যজ্ঞেষ চেষ্টা ইন্দ্রেৰ কৌশলে ব্যর্থ হলে ব্যাসদেব জনমেজষকে ভাবত 
শ্রবণ কবতে বলেন। মূল মহাভাবতের মতোই কব্চিন্দ্ের মহাভাবতও উপারিচৰ 

বনুব প্রসঙ্গ থেকে শুবু হযেছে॥ কিন্তু উপধিচব বসুর ইন্দ্রপজা অনুষ্ঠানটি 
( অগ্রহায়ণ মাসে অনযৃন্ঠিত হত ) মল্লবাজাদেব ইদ পূজা ধা ইন্দ্ুপতাকা পূজার 
( ভাদুসংকান্ত ) অনুরপ। মৎসাথন্ধা ও ব্যাসদেবেব সধাক্ষধ জন্মাবববণের 

পর কাঁব সন্ভব পরণধাষের আঁধকাংশ আখ্যান কচ-দেবযানী-ষযাতি-শামন্ঠা 
আখ্যান ও দূষ্যদ্ভ-শকুম্তলা কাহিনী বর্জন কবে একেবাবে শাম্তন-গঙ্গাব 
বিবছ বর্ণনা কবেছেন। ভঈগ্গের জন্ম থেকে ভাম্ম কর্তৃক কাশনবাজকন্যান্রষ 
হব্ণ পরন্তি কাহিনি সংক্ষি“ত ও মলোন্গ্। এবপব অন্বাব প্রত্যাবর্তন, 
ভীচ্মকে বিবাহের অনবোধ, ভীম্মপবশুবাম ঘু্ব ও ভাম্মবধার্থে অগ্বাব 

আত্মাহতির কথা বলা হফেছে। মুলে এ অংশ আছে উদ্যোগ্র পর্বে। কুবু 
বংশ বক্ষা্থে ভীম্ম-সত্যবতী-ব্যাস আখ্যান মূলান গ, কিন্তু দগ্্ধতমাব গল্গ 
ব্জন কৰা হয়েছে। অনীনান্ডব্যেব উপাখ্যানের সঙ্গে স্থুকৌশলে বস্ত কবা হযেছে 
লক্ষ্যহী বা-কুষ্ঠবোগ্গ্রস্ত ব্রাদ্ষণ বেদশীব ও তৎপত্বী বেদবতীব আখ্যান। মূল 
মহাভারতে এই আখ্যান নেই। গ্ান্ধাবীর বিবাহ, কু্তীর বিবাহ, করে 
জন্মকাহিনী মূলানুগ । তবে দুটি নতুনত্ব দেখা যাষ ফোন, দুধণসাকে কুন্তীর 
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অনাবৃত প্ঠের ওপবে পাক কবে অন্ন গ্রহণেব অনঅতিদান (সেই 
দঃসাহসেব জন্যই কুম্তীর দেবহূতি বব লাভ) এবং কমণপথে কর্ণেব জদ্ম। 
একই সঙ্গে কর্ণকে পুষেবি পিতৃপবিচযদান ও দিব্যবন্দুদানেব কথা বলা হযেছে। 

যেব্ল্ত কর্ণজননী ছাড়া আব কেউ অঙ্গে ধাবণ কবতে পাববেন না। মূলে 
এ-কথা নেই। কাবিচন্দ্র লিখেছেন, ধৃতবাগ্টী নদী থেকে কর্ণকে পান এবং 

অধিবথকে পালন করতে দেন । এবগব কুম্তী ও মান্রীব সঙ্গে পাণ্ডুব 'বিবাহ 
থেকে পান্ডবদেব জন্ম পর্যন্ত ঘটনা মূলানুগ। মধ্যবতাঁ বুষিতান্ব ও ভঙ্দা 
উপাখ্যান এবং খ্বেতকেতুর নিষম নিদ্ধণবণ অংশ বর্জন কবা হযেছে । পাস্ডুব 

মৃত্যুব পূর্বে মান্রী-সর্যে প্রসঙ্গ বর্ণনা কবা হযেছে, এ আখান অন্যত্র নেই। 
পাণ্ডুর মৃত্যু থেকে বাজপতত্রদেব অন্তর পৰীক্ষা অনুষ্ঠান পধন্তি কাহিনী? 
মূলান্গ ও সধাক্ষগ্ত। জতুগৃহ পর্বাধ্যাষ, হিড়িম্ববধ পর্বধ্ায় ও বকবধ 
পর্বধ্যায গূলানুগ। শুধয জতুগূহে আগ্নিসংযোগকাবীবৃপে পুরোচনকে 
দেখানো হযেছে । মূলে আছে, এ কাজ কবেছেন ভীম | চৈত্রবথ পর্ধাধ্যাধ থেকে 

মান্ত তিন'ট ঘটনা কবি গ্রহণ কবেছেন-ব্যাস-আগমন, পাণ্ডবদেব স্ববদ্বব 

সভাযানতরা ও অঙ্গার পণে'ব পবাজধ এবং ধোম্যকে পৌবোহিতো ববণ। দ্ব্*্বব 
পর্ধাধ্যায মূলানুগ তবে দ্রোপদখর কণপপ্রত্যাখ্যান প্রসংগ নেই। আছে কর্ণের 
জক্ষ্যভেদেব অক্ষমতা ৷ বৈবাহিক পৰণধ্যায, বিদুবাগমন পৰ্ণধ্যাঘ, বাজ্যলাভ 
পর্বধ্যাষঃ অজন বনবাস পবণধ্যায, শুভদ্রাহবণ পব্বাধ্যাষঃ হরণাহরণ প্ধ্যাষ 
খাণ্ডবদাহন পর্বধ্যাঘ সংক্ষিপ্ত ও মূলানগ। খাম্ডব বনের ইতিহাস, মন্দপাল 
আখ্যান ও ছোট ছোট আখ্যান বর্জন কবা হযেছে । 

সভা পর্ব--সভাক্িযা পৰণধ্যাষ, বাজলূযারম্ভ পবণধ্যায়, জবাসম্ধ পর্থাধ্যাষ 

সংক্ষেপে মলানুসাবী। দগ্বিজয পর্বাধ্যায বর্জন কবা হয়েছে । বাজসষ ও 

[শশুপালবধ পবধধ্যায গুলে অনুরূপ । দত পর্বাধ্যাযে দতানুষ্ঠানেব 

প্রস্ভাত থেকে দ্রৌপদীর 'বিচাব প্রার্থনা ও কর্ণ-দঃযেধধনে কটুভাষণ প্যন্তি 

মূলানগ। পববতর অংশ, দ্রৌপদণীর লজ্জা 'নিবাবণ থেকে ধৃতবাগ্টের কাছে 

দা ববলাভ মূলানুগ্গ ॥ এখানে কিং নতুনত্ব পণ্চাব করা হযোছ' ধতবাষ্ট্রে 
অন্ বাধে দ্রৌপদীব পুনবায কৌবব-অন্তঃপুবে প্রবেশে পব কৌবব-পত্রীদেব 

উপহাসে তাঁব নধনঝাহ জঙ্লে ওঠে এবং অন্তঃপঃবিকা্দেব বচ্বে আগ্ন লেগে 

ঘায়। তাঁবা ভরত হযে বিব্ত্রা অবস্থা বাজসভাঘ এসে দাঁডালে দ:বোধনাধি 
সকলে লজ্ভ্রিত ও বিগ হয়। এই অংশ মূলেনেই। অন্দ্যত পর্বাধ্যাণ 

-মুলানুগ | 
বন পর্ব-আবণ্যক পর্ধধ্যায় ও কিগ্সিরিবধ পর্ণধ্যায় মূলানুর্থ । অজএনাভি- 
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গমন পবাধ্যায়ে কষের আগমন, দ্রৌপদীব ক্ষোভ ও অজএনেব অস্ব্ললাভেব জন্য 
স্র্গযাতার কথা বলা হয়েছে। সৌভব্বংস-শান্ববধ, বাপ্রহলাদ আখান বর্জন 

করা হয়েছে। কৈবাত পর্বধায়, ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্বাধ্যায় ও নলোগাথ্যান 
পর্বাধায মূলানগ। তীদর্থবান্রা প্বীধ্যাষের সামান্য অংশ কাব গ্রহণ কবেছেন, 

লোমশ সহ পাণ্ডবদের বনগ্রমন ও অগন্ত্য আখ্যান শ্রবণ। এক্পৰ কবি জটাসুর 
বধ পর্ধ্যায় সংক্ষেপে বর্ণনা কবে ছপদীব কনকপ্দ্ লাভ ও ভাঁমেব 
সৌগন্ধিক আনয়নের কথা বলেছেন । এব মধ্যবতাঁ সগন্ত আখ্যা বর্জন করা 
হযেছে। শরুবষ্ধ। নিবাতকব্চ যদ্ধ, অজাগব, মা্কম্ডের সমস্যা, দৌপৰী 

মত্যভামাসংবাদ পর্বাধায় বর্জন কবা হয়েছে। ঘোষষান্রা ও গৃস্বপ্োষ্ভব 
পর্বধ্যায মূলানগর। ব্লীহদ্রোণিক পর্বাধ্যায, বাঁজতি হযেছে । দ্রৌপদীহবণ ও 
অবন্ুথ বিমোক্ষণ পর্বধ্যাঘ মুলানুগ রামোপাখান ও পাঁতন্রতামাহাত্য বাদ 

দেওয়া হযষেছে। কুষ্ডলাহরণ পর্বাধ্যাষ, আরণেয় পর্বাধ্যায় সংক্ষেপে মুলানুগত্য 
রক্ষ। কবেছে। 

বিবাট পর্ব--বিরাটপ্েৰ পর্বনই মুলানুসবণ। সংক্ষেপ করার হন্য 
ধৌযোব উপদেশ, জুশর্মাব ঘুম্ধ, অজর্নেব দশনাম বর্ণন, উত্তরাজ্নের 
যুদ্ধজষেব বিস্তৃত বর্ণনা বর্জন করা হয়েছে। 

উদ্যোগ পর্ব--উদ.যোগ পর্ব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । সেনোচ্যোগ পবণধ্যায়ে 
বাজ্যলাভের মন্ত্ণা, কৃষ্ণেষ কপট নিদ্রা ও শল্ব কৌবব পঙ্গাবদম্যন মান্র বলা 
হযেছে। স্জধযান, প্রজাগব ও সনংসুজাত এবং যানসান্ধ পর্ণধ্যায বর্জন 
কবা হযেছে । ভগবান পর্ধাধাধ খুব স্ধাকপ্ত 1 কাব এখানে 'ভাবতগাবতগব 
অন:সবণ কবেছেন। বাজা দচ্ভোদ-ভব; বিদ্বাি্র-গাল্ব-ষ্ষাতি-মাধবী আখ্যান, 
বিুলা আখ্যান বর্জন কবে কাঁৰ শুধ: কৃষণ-কুদ্তী ও কৃষ্ণ-কণ* সাক্ষাতের কথা 
বলেছেন। কর্ণ-কুম্তী সাক্ষাৎ মুলানগে। সৈন্যানমাণ পর্বধযায় বাদ । উল্ব- 
দতাগমন পরযাধ্যাষেব পথেই বথ্যাতিবথ সংখ্যান পর্ধাধ্যায়েব কথা বলা হয়েছে। 
এঝপবে উলকেব দৌত্য। অন্বা কাহিনী আঁদিপবেই বলা হযেছে সভুতথাং 
এখানে নেই। 

ভীম পর্ব-_জন্বুখণ্ডনির্মাণ ও ভ্যাম পর্বাধ্যায থেকে শধুমাতর সঞ্জয়েব 
দিবাদাষ্টি লাত অংশ গ্রহণ কৰা হযেছে। ভাগ্নবতগ্ীতা পর্বাধ্যাষের প্রথম 
অংশ অজুনের দরর্গাশব িচ্ভৃততাবে এবং গঁতা অংশের উল্লেখমান্র কৰে কবি 
০ পবাধ্যাষে গমন কবেছেন। এই অংশ মুলানূগ্, তবে ষ্ধ বর্ণনা 
খুবই সংক্ষপ্ত। 

গোগ পৰ--অতান্ত সংদ্দিপ্ত কিম্তু সম্পূর্ণ মূলানূগ। 

৬৪ 



মহ[ভাবত 

কর্ণ পর্ব_-গুলানূগ ও সংক্ষিপ্ত । তবে ভ্িপুরবধ, বিন্দানযাবন্দবধ, পাণ্ডাবধ 
প্রভৃতি বর্জন করা হযেছে এবং বুণ্ডলাহবণ অংশ বস্তু হযেছেঃ মূলে যা 
বনপর্ধেব অন্তর্গত ছিল। 

শল্য পর্ব- শল্য পর্বাধ্যাধকে কাব একটি পর্ব ঝূপে মুলানুগ্গ বর্ণনা 
কবেছেন। হুদপ্রবেশ পর্বাধ্যায ও গদা যুদ্ধ পর্বাধ্যায সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগ । 

পৌপ্তিক বা ছোণী পব-মুলানুগগ। শুধু দুযেধনেব মৃত্যুঘ্টন 
বৈশিষ্ট্য মাণ্ডত। অন্বখামা পাণ্ডব ভ্রমনে পান্ডবপত্রদেব মুণ্ড নিযে এলে 
দুর্যোধন অকাবণ 'শশুহত্যা ও দ্রৌপদীকে দুঃখ দেওয়ার জন্য 'বিমর্য হযে 
প্রাণ ত্যাগ কবেছে। 
এক পর্ব--(সাগ্তক পব্ণন্তর্গত এঁষক পবণধ্যাষ স্বতন্ত্র পর্বকাবে 

পাওয়া যাষ--পঞ্চটি মূলানগ । 
স্ধী প্ৰ--সংক্ষিগ্ত ও মূলের অনুবূপ। শুধু কৃষককে গ্রান্ধাবীব আভশাপ 

দান প্রসংগ বাদ দেওয়া হযেছে। 

শান্ত পর্ব-এই পর্বট সম্পূর্ণ নয়। বাজধমণনুশাসন পর্বাধ্যাষে 

যৃধিষ্ঠিবেব ভনম্মসকাশে খানা পযন্ত মলানগ। এব পবেব অংশ পাওয়া 
যাঘান ৷ | 

ভীন্মযোগ বা অপ:শাসন পর্ব-এর আবন্তে যুধিষ্ঠির ভীম্মের কাছে 
উপদেশ নিতে এসেছেন। শবশধ্যায় শায়িত ভীম্ম তাঁকে কয়েকটি উপদেশ 
দষেছেন। ভীত্মকাঁথত আখ্যানেব সঙ্ষে মহাভারতেব কোন যোগ নেই- 

শিববাতিবত, দুগ্এম্টমণ বুত অদ্াতাব নবকভোগ প্রভৃতি এখানে বর্ণনা করা 
হযেছে । ভীগজ্মের স্বর্গাবোহন মূলানুগ। 

অন্বমেধ পর্ব সধাক্ষিধ্ ও মূলানুগ্গ | 
আশ্রমবাপিক পর্ব সম্পূর্ণ মূলানুগ্ধ। 

মোঁধল পর্ব--অর্ধেক অংশ পাওষা খায়নি, প্রাপ্ত অংশ মূলের অনুঝূপ। 
শুধু জবা ব্যাধেব মৎস্য কয় ঘটনাটি কালপাঁনক, যা মূলে নেই। 

মহাপ্রস্থান পব--সম্পূর্ণ মূলানংগ। 
স্বর্গারোহণ পর্ব _ম;লেব অনুবূপ । শেষে কবি আন্চষ" পর্ণ হবিবংশের 

উল্লেখ কবেছেন । 
ভাবতপাবিন্বী--মূলানূগ । কাব গ্রদ্থবচনার কাল উল্লেখ কবা হয়েছে। 
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শ্বহ্াজ্ডীস্করব্ড 
আক্ষিপর্ব 

নাবাধণং নমষ্কৃত্য নব্েব নবোত্তমম-। 

দেবাঁং স্বস্থতনীটৈব্ ততো জযমুদীবযেং। 

95900] ্শিষ্যে আইলা তথা ব্যাস তপোধন ! 
প্রণামঞ্য নাবাযণ নবোভম নবে। স্মাদবে পুজে বাজা ব্যাসেব চবণ ॥ 

দেবী সবস্বতন প্রণাম সমাদবে | বসাইয়া দিব্যাসনে জোড় কবে কয় । 

জধাথা ভাবত গ্রন্থ যে কবে কীর্তন।  ভ্রিকালেব কথা তুমি জান মহাশয ॥ 

সর্বকার্ষে জধী সেই না দেখে শমন ॥ কাঁহবে মোদেব কিছ বংশেব চাঁবত। 

বাসুদেব পিতামহ দেব প্রজাপতি শুনতে হ্বরষে মোব হইল বাঞ্ছিত। 

পবাশব ব্যাস শুক শোনক মহামতি ॥  ধৃতবাস্ট পাণ্ডবেব সন্তোষ যেমনে। 

নাবদাদ কবিষা যতেক খাঁষগণে 1 দূর্যোধন পাশ্ডবে বিবোধ কি কাবণে। 

পিতামাতা শ্ীগুবুব বাঁন্দিযা চবণে॥। . পিতামহ আমাব কেমনে বৈল বণ । 

ধত তণর্থ ষত ক্ষেত্র আছে পৃথিবীতে । কৌরব সাঁহত হৈল ক্ষত্রিয নিধন । 

তা সভাবে প্রণাম কবহো জোড় হাতে ॥ যে কাঁহলাও অপব যে কথা জান তুমি। 

সর্ব বির বিনাষকাদিত্য বন্থুগণ । কহ কহ শ্রবণ কাঁবব সব আমি ॥ 

তাবপবে বন্দো মন ্ীলোসহর্ষণ 7? এত শুনি সংক্ষেপে কহিলা বেদব্যাস। 

লোমহর্ধ হয যাব কথাব গ্রবণে। বেদতুল্য ভারত পবাণ ইতিহান ॥ 

ব্যাস শিষ্য সত তাঁবে কহে মর্থনগণে ॥ অপব ঘতেক বৈশম্পান কাঁহবেন। 
নৈৌম্ষাবণ্য ক্ষেত্রে শোন্কাদি খাঁষ । 

যন্ কবে কৃষ্ণ পাব মনে আঁভলাষা | 

একাঁদন সুখে বস্যা বত খাষিগণ | 

দবশন হেতু গেলা শ্রীলোমহর্ষণ ॥ 
বসাইযা শুভাসনে বস্যে খাষগণ । 
জিজ্ঞাসবে কোথা হত্যে হল্য আগমন ॥ 
এত্তকাল মহাশঘ কোন দ্থানে ছিলে । 
দবশন 'দিষা সর্বে পাব কাবলে ॥ 

ধজজ্যসিত হয্যা সত ধাবষিগণে কষ । 
সর্পসন্ত্র যজ্ঞ কবে রাজা জ্ন্মেজয ॥ 

এহাভাবত৫ 

এত কষ্যা ব্যাস তপস্যা চাললেন ॥ 

বৈশম্পাষন কহিলা শহানলা জন্মেত্রয। 

শুনিযা চালিলা সর্বে বাব যে আলব । 

নানা দেশ তীর্থন্ষন্র কাব পরটন। 

স্যমন্তপণ্ক আমি কবিলাঙ গমন | 

কুবুপাশ্ডবেব যদ্ব যেইখানে হল্য । 

পবপ্ব কবি যুদ্ধ সভাই গবিন | 

তোমবা মহাত্বা সূর্য আগ্রব পমান । 

অতেব দৌখতে আইলাঙ এই স্থান! 



মৃহাভাবত 

কহ কহ শৌনক মন এত শুনি কয। 
শুনব ভাবত কথা যাতে জ্ঞান হয ॥ 

শ্রীযং গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ। 
যাব কীর্তি দেখিলে ঘুচষে মনস্তাপ ॥ 
নংপঞ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র সভাকাব মান্য । 
পবম দেবতা সদা ভাবেন চৈতন্য ॥ 

হেন বাজা সমাদবে লইযা আমাবে। 
কীববৌলি জোডা "দলা পবম সাদবে ॥ 

'তাবপব মহাবাজা 'দিষা ভূমিদান। 
আদেশিলা বর্ণ মহাভাবত পবাণ ॥ 
শ্রীগুবুবৈষণব পদ কবিষা ভাবনা । 
শদ্ধজ কবিচন্দ্র কৈল ভাবত বর্ণনা ॥ 

জন্নেজযেব ভবত শরণ 

জন্মেজয বাজা প্রাত বৈশন্পাষন কষ । 

কঁহিব ভাবত কথা শুন মহাশয ॥ 
বাচ্যমান ভাবত বেবা কবযে শ্রবণ। 
প.দ্কব তীর্থেব জলে কি কাজ সেবন | 
জঘাখ্য ভাবত গ্রন্থ থাকে যাব ঘবে। 
হপ্তগ্নত জঘ তাব সভে সমাদবে ॥ 
স্বর্ণশৃঙগ শত গরী যে দেই ব্রাঙ্মণে । 

তাব সম ফল হয ভাবত শ্রবণে ॥ 
'উভে সন্ধ্যে ভাবত ভাবত যেই বলে। 
রদ্ষহত্যা আঁদ পাপ যাএ অবহেলে। 

'তাবত ঘতেক ইতিহাসেব মহন্ব । 
বাবত নাহিক দেখে শ্ত্রীমহাভাবত ॥ 
দধিব নবনী যেন দ্বিপদে বাণ । 

যতেক হুদেব মধ্যে উদধ যেমন | 

চতুষ্পদেব মধ্যেতে গোধন যেমন । 
ইতিহাসেব মধ্যেতে ভাবত তেমন । 
শ্রাদ্কালে ভাবত বেই কববে শ্রবণ । 
অন্নাদ অন্য হয লুখা পিতৃগণ ॥ 
ভাবত পণম বেদ পুবাণেতে বঘ। 

যে পড়ে শ্রবণ কবে চতুর্বর্গ হয ॥ 
এ অধ্যাযে আদ পর্বে পড়ে যেই জন। 
ভাবতে ফল দব পাষ ততক্ষণ । 
যুগে যুগে পাপ কবে বত যত জন। 

. গাপ যাধ বেদ গানে যে কবে শ্রবণ ॥ 

বেদে ॥ 

দিজবন্ধ; স্ত্রী শ্রেব নাহি অধিকাব। 
ভাবতে বেদার্থ দব কাঁবল প্রচাব॥ 

চতুর্বিংশতি সহস্রোত্ববে সার্ধশত শ্লোক! 
যে কথা শ্রবণে দবে যায বোগ শোক ॥ 
শ্লোক ছন্দ কাব শুক পত্রে পড়াইল। 
পক্ষীতে সুজ্ঞান তদ্ব যে জনা কহিল ॥ 
পবম দযাল, ব্যান পবে মনে গণি । 
ঘাটি লক্ষ সংাহতা কবিলা মহামনি ॥ 
দেবে ন্িংশৎ লক্ষ কহে নাবদ মুনি। 
পরে পঞ্চদশ লক্ষ কহে দৈবজ্ঞানী | 
চতুর্দশ লক্ষ প্লোক ক্ষেতে বাক্ষসে । 
শুকদেব কহে তথা পবম হবিষে ॥ 
লক্ষ শ্লোক মানুষেতে বৈশম্পাষন কঘ। 

শুুনিযা সভাব মন পুলকিত হয | 
পূর্বে পূর্বে বংশ কথা কয্যাছিলে তুমি । 
সংক্ষেপেতে তাব সূত্র কই কিছু আইম| 
মাতৃআজ্ঞা ভীচ্গাবাক্য ব্যাস না লাঙ্বল। 
বিচিন্রবীর্ষেব ক্ষেত্রে তিন পাত্র জন্মাইল॥ 
ধৃতবাণ্ট্র পান্ডু যে 'বদুব মহাশষ। 
দূর্যোধন আদ কার্ব আর্েব তনয ॥ 
ভার্ধা সঙ্গে পাণ্ডুবাজা গেলেন কাননে । 

মৃগঘাব মুগ ভমে বধিলা ব্াহ্মণে ॥ 

ধর্ম বাধ, শর অশ্বিকুমাব হইতে | 
ঘুধাষ্ঠৰ আদি পুত্র হইল বনে যে ॥ 
মন 'দিঘা মহাবাজা কবহ শ্রবণ । 

কোধময মহাবৃক্ষ হল্যা দুযেধন ॥ 

শকুনি তাহাব শাখা কর্ণ তাব স্কন্ধ। 

৬৬ 
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পরুঃশাসন পু্প ফল মূল বাজা অন্ধ 

এমখিয় মহাবৃক্ষ বাজা য্ধান্ঠিব। 
স্কন্ধ অজর্দন শাখা ভীম মহাবীব | 
এমান্্রী্গুত তাহাব হইল গুদ্প ফল! 
গুল তব কৃষক আব ব্রাহ্মণ সকল ॥ 
তাবপবে ষথাব্রমে সকলি কহিল । 
-কুবুপান্ডবেব সেনা যেমতে মাঁবল 
'অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইলা নিধন। 
উভযত তিন সাত বহে দশজন ॥ 

-অন্বথামা কৃতবর্মা কপ তপোধন। 
কুকুসেনা মধ্যে বহে এই তিনজন ॥ 
সযধিত্ঠিব আদি পণ শ্্রীরুষ্ণ সাত্যকি। 
শগান্ডবেব সেনা শেষ এই সাত বাকি ॥ 
-আঠাব পর্ব শত পর্ব কইল বিদ্তাবে। 
যে ষে পৰে প্লোক ধত শুনাল্য সভাবে। 
যে বে পর্বে যথাক্কমে যত উপাখ্যান । 

হবিবংশ শেষেতে কাঁবল সমাধান ॥ 
শ্রীফৎ গোপাল সিংহ নুপাতি আনেশে। 
'ভাষাষ ভাবত কিছ: কীব্চন্দ্ু ভাষে ॥ 

উতস্ক উপাখ্যান 

'তাবপব সৌঁতিবে শৌনক জিজ্ঞাস্য | 
সূর্পসন্তর বজ্জ কেন কৈল জন্মেজয় ॥ 
সত কহে একমনে কহ শ্রবণ । 

 -সর্পসন্ত্র জন্মেজয কৈন যে কাবণ ॥ 

ধোম্য নামে খাঁষ সেহ তক্ষশীলাধ আছে । 
তিন শিষ্য উপমন্য আবুণি বেদ কাছে। 
ভিক্ষা কৈব্যা দুগ্ধ খাত্যে মন মানা 

কবে। 
উপমনয্য গব্দ বাখে থাকে অনাহাবে ॥ 
অক 1 

পন্র খতে অন্ধ হল্য কুপেতে পাঁড়ল। 
অধ্বিনুমাবে স্তব কব শিষ্যেবে বলিল ॥ 
স্ব কাঁবতে চক্ষু পাল্য উঠে কপ হত্ত্য। 

মহাভাবত 

সর্ব শাস্ত্র গুবু তারে দিলেন ভান্ততে ॥ 
বেদে ডাকি তাবপর কাবিলা আদেশ । 
গবুব প্রায় ছালা বহ ঘুচাষ মোব ক্রেশ॥ 
শত উষ্ণ ক্ষুধা তৃষা সাহসেতে সহে ।- 
চাঁধগুণ ছালা চাপায় প্রাণপণে বহে॥ 
ভন্তি গরানি ধত বিদ্যা গুরু দিল তাবে । 
কী কব কেদাবেতে কহে আবুণিবে | 
ভাঙ্গ্যা যাঁদ যায বাঁধ বাঁধ্য দৃঢ় কাঁব। 
শন্যা গেল গুবু আজম শিবোধার্য করি ॥ 
জলেব তবহ্গ নানা জন্তু ভা্যা যাষ। 
বন্ধতে না পাব্যা বাঁধ পড়্যা থাকে তাষ | 
তাবে না দেখযা গুব কেদাবকে যায । 
আব্7া৭ আব্যাণ বল্যা ডাকে উচ্চ রাষ | 
জল প্ড়্যা ছিল মুনি উঠাল্য সত্ব । 
উ'দালক নাম আজি হত্যে হল্য তোব | 
ধোম শিষ্য বেদ উতক্কেবে বাখি ঘবে। 
যজ্ঞ হেতু গেলা পৌষ্য বাজাব মন্দিবে ॥ 
কথোদিনে গুবূপত্তী খতুস্নান কৈল। 

মোব ধাতু বক্ষা কৰ উতন্কে কাহল॥ 
নাবা বাক্যে হেন কার্য কাঁবতে নাবিব। 
লে।কেব সমাজে আমি ?ক বোল বলিব ॥ 
কালান্তবে আপি গুবু নকল শুনিল। 
বব মাগ শনন্যা তাহে উতন্ক কহিল ॥ 
কিছু দিষা যাব গবু দাঁক্ষণা সকাশে | 
মোব কার্য নাঁঞ বাহ গুবুমাধের পাশে | 
তথাব কাহতে গুব্যপস্কী কহে তারে ॥ 
পৌধ্য ভার্ধাব মাঁণকুণ্ডল আন্যা দেহ 

মোবে॥ 

চতুর্থে গুণ্যক সান্গে নাঁঞ আল্যে তুমি 
সত্য কই তোবে তবে শাপ দিব আমি ॥ 
এত শুনি গ্রণামএম কাবিলা গমন । 
উত্তঙ্ক চাললা শীঘ্র পৌঝ্েব ভবন ॥ 
পথে যাত্যে বৃষাবুঢ পুবুধ তাবে কয় । 

৬৭ 



মহাভাবত 

এই বৃষেব গোমন্প কিছ খাও মহাশয | 
হাঁসযা উতন্ক কয় নাশুনি এমন । 
পৃবষ কয় গুবড তোব কব্যাছে ভক্ষণ ॥ 
এত শুনি বৃষ গোময় কবিলা ভোজন । 
পৌঁষ্যেব সাক্ষাতে যায্যা দিল দবশন | 
পৌষ্যে কয় মহাশষ মোব আশিস লহ। 
গুবণর্থ কুপ্ডল ভিক্ষা ঝাট মোবে দেহ | 

- নৃপ আজ্ঞায় বাণী স্থানে পাইলা কুণ্ডল। 
তক্ষক হবিল পথে কবি ন্যাসী ছল ॥ 
নিজ রূপে বিনদাবে গেলেন পাতালে। 
?ঃখ ভাবে ছিজবব হস্ত দিষা ভালে । 

ইন্দ্বেব আজ্ঞায় বজে বিনদাব কৈল। 
সে পথে উতন্ব তবে পাতালে পাঁশল | 

ব্য পুরী তথাধ দেখিযা নাগগণ | 
কবপুটে নানা মতে কবষে গ্তবন॥ 
স্তী পব্ষ সিতাসিত তন্ন কুমাব ছয। 
তাবপব চকেতে পবুষ এক হয। 
হেব আস্যা তোমাব নাহিক কিছ ভষ। 
দেখিযা কবিতে স্তব পুবূষ তারে কঘ॥ 

উতন্ক কাবণ কয় সর্প হোকু বশ । 
আমাবে উদ্ধাব কবি বাখ নিজ যশ । 
পুবুষ কহেন তোব আব নাগ দুখ । 
ভালমতে এ আন্বেব গুহ্যে দেহ ফ্ক। 
স্বকার্য গোঁববে বিপ্র অতে ফুক দিতে । 
উাঁিল দাবুণ ধূম অধ্ব গৃহ্য হত্যে॥ 
ধূম শিখায নাগলোক পা বড তাগ। 
[কি হল্য কি হল্য মবি ডাকে পর্ব সাপ 

কার্ধ জান ব্যপ্ত হয্যা যত সপগণ। 
তক্ষকেবে বাষ্যা সর্বে লইলা শবণ ॥ 
তক্ষক কুণ্ডল আনি উতদ্বেবে দিল। 
উতন্ক কৃণ্ডল পাধ্যা চিন্তিতে লাগিল ॥ 
অন্য॥ 
গুবপতীব পুণ্য স্নান সমাপন । 

অতি দুব কি কবিষা কবিব-গমন | 
পুবৃষ উভন্কে কয কিবা আব চাহ । 
এই অশ্বে চাপিষা ত্বরায তুঁমি ধাহ 
অশ্বে আবোহণ কবি গেলা একক্ষণে ! 
উতদ্ক পবম জ্ঞর্নী গুবুব ভবনে ॥ 
গদুবুপড্ধী স্নান কবি শাপ দিতে যায । 
হেন কালে উতঙ্ক পডিল তবি পাধ ॥ 
গণিকৃণ্ডল দিল গবূপত্বী স্থানে । 
আশিস কবিষা*তাবে পবিলেন কানে ॥ 

শাপ নাঁঞ দিব বাপ সিদ্ধ পদ পাবে । 
কত কণ্ট পাল্যে বাছা নানা দঃখভাবে। 
গুবুপতীব উতন্ক কবিষা হল্টমাতি। 
গুবুপদে তস্যপব কবষে প্রণাঁত | 

মৃনি বলে অহে বাপু কষ্ট কত পালো। 
বিলদ্ব হইল কেন কোথা তুমি ছিলে ॥ 
উতন্ক বলেন প্রভু পাল্যাঙ বড তাপ । 
তক্ষক কিল বিদ্ দষ্টমাত সাপ। 
নাগলোকে প্রবেশিতে দেখিল নযনে । 

মায়া হয্যা শুরু কৃষ্ণ তাঁত দোঁহে বোনে। 

তারপব চক্র ধবে কুমাব ছজনে । 
এক পদবুর্ষবব দেখিল নযনে ॥ 

এক অশ্ববত্ধ আমি দেখি তারপবে। 
এক পুবুষ দেখিলাঙ বৃষেব উপবে | 

বৃষেব গোময় মূত্র কবিলাও ভক্ষণে । 
তুমি পূর্বে খায্যাছিলে তাঁহাব বচনে। 
খনতি আনিঞ্া দিল একজন মোবে। 
গর্ত প্রকাশিযা গেলাঙ পাতাল ভিতবে ! 
এ সুকল কেবা তাবা বিববিষা বল । 

সন্দেহ ভঞ্জন কব ভকত বসল | 

এত শুনি বেদ মুনি উতঙ্বেবে কন। 
সকল বৃত্ধন্ত কহি কব তাহে মন] 
শ্রী গোপাল সিংহ নপেতি আদেশে | 
আদি পর্বে ব্যাস উত্তি ককিনন্দ্র ভাষে ॥ 

৬৮ 

শক 



উতক্কের সংশয মোচপ 

মুনি কষ মায়া নয শুন মোব কথা । 
তাঁতি বোনে দুইজনে ধাতা, বিধাতা । 
শুক বর্ণ দিবা তাব কৃষ্ণ ব্ণ বাতি। 
বেদ কহে মন দিযা শুন মহামতি ॥ 
চন্ত সন্্সব যে কুমাব ছয খাতু। 
পুঝূষ পর্জন্য সেই কহিলাঙ হেতু ॥ 
অম্ব আগ্নি আপনি বৃষভ এবাবত। 
চাপ্যাছে উপবে ভাব বাজা প্বুহূত ॥ 

অমৃত গোময় মূত্র ভক্ষণ করিলে! 
নাগলোকে পণ্য ফলে অতেব বাঁচিলে ॥ 
একে একে বিববণ কহিল তোমাবে ৷ 

ইন্দ্র বজ্র অবশেষে দিলেন তেমাবে | 
অক্ষয় হবেক বংশ কবহ প্রন্থান। 

সতত হবেক বাগ তোমাৰ কল্যাণ । 

বেদে প্রণামঞ্া গেল পুরী হস্তিনাঘ । 
তক্ষকে কাঁবযা কোপ কহেন বাজায | 
বূলক ব্যালিশ মৃত পববোলে ভুল । 
ঠহতাহিত নাঁঞ বুঝ কর্ম নহে ভাল॥ 
পাদ্যাসন দিষা বাজা কাঁবলা প্রণাম । 
ধক আজ আগাবে কহ প্রভু গুণধাম 1 + 
তক্ষক দাবুণ দুষ্ট ন্ট কৰ তাবে। 
“তব পিতায় অপবাধ বিনে খল মাবে। 
লূকা ছাপা নহে বাজা এ বথাটি জানা । 
ধৃন্বন্তাঁব পথে তাবে কব্যাছল মানা । 
তোব বাপে দংশ্যা অহংকাব বড় তাব। 
বাপের শত্রু আগুনে পোড়ায়্যা ঝট 

মাব। 
এত শন মন্দ্রীবর্গে বাজা জিজ্ঞসিল। 
উতন্কেব কথা নত্য সভাই কহিল । 
পৌধ্য পর্বেব কথা এত দূবে সায় । 
ব্যাসেব চবণ বন্দ কক্চন্দ্র গা ॥ 

৬৯ 

মহাভাবত 

ভগ্গে; বংশের জন্ম 

সৌঁতি কহিতে শৌনক পন তারে কয় । 

তব পিতা পৌবাঁণিক ছিলা মহাশয় | 
তাহাব তনয সর্ব শাস্ব জান তুমি ॥ 

ভ্গুবংশ শুনিতে বাসনা কাব আমি ॥ 
সোঁতি কয় ভূগুবংশ দেবেব পূজিত । 
কহিব শ্রবণ কব হয়্যা একচিত | 
পুরা ববুণযজ্ঞে ভূগদুব উৎপার্তি । 
মহাতেলোময জ্ঞান্বান মহামাতি | 
ভুগ? ভাষা পুলোমাতে চ্যবন জন্মিল | 

গ্রামতি চ্যবনের পন্র স্ুকন্যাতে হল্য ॥ 
তাহাব তনয় ঘৃতাচীতে হল বুবু 
প্রমদ্ববায় তাহাব শুনক সৃতি চারু | 
ভবান শুনক দূত খাষি থুণমাণি 1 
তোমাব মহত্ব আমি কি বালতে জানি । 

শোৌনক কহেন ভার্থব চ্যবন হল্য কেন। 
সৌতি বধ তাব কথা মন দয়া শুন ॥. 
ভৃগু পুলোমাতে গর্ভ কবিধা আধান । 
গমন কাঁবলা মুন কঁবিবাবে স্নান ॥ 
শুনিয়া ভ্গুব ভার্ধা পবম সুন্দরী | 

পুলোম বাক্ষল তথা আল্য মাথা কারি | 

মোবে পর্বে বব্যাছলে বল্যা ধরতে 
যায়। 

আগ্নি শরণ লধ্যা কন্যা বলে হায় হায ॥ 

আরে বলায়্যা সাক্ষী ববাহ বুপেতে । 
ক্রোধ কব্যা দুষ্ট দৈত্য হব্যা লথ্যা 

যাত্যে। 
ক্রোধে চযত হল্য গর্ভ মাতৃকুক্ষি হত্যে ॥ 

ভদ্মময় হল বন্গঃ শিশুব তেজেতে ॥ 
চ্যত হেতু চ্যবন হৈল তাব নাম । 

মহাতেজোময় শিশু সর্ব গুণ ধাম ॥ 
শিশু লষ্যা আস্যে সতী কাঁবযা রোদন । 



মহাজবত 

দৈবে পথে বর্ষা সঙ্গে হল্য দবশন | 
সান্ত্বনা কবিষা বরক্ষা যথাস্থানে গেল । 
খাব অশ্রুপাতে নদ সববধূ হল্য ॥ 
পাত পাশে যাত্যে পূত্র দেখি তপোধন । 
'জিজ্ঞাসিতে সতাঁ তাবে কহিল কাবণ। 

শুনি মুনি কোধেতে আগ্মিবে দেই শাপ। 
সর্থ ভক্ষ্য হোকু তোব অবে দুষ্ট পাপ। 
আগ্ কয না বুঝিষা শাপ দিলে তুমি । 
জান্যা শুন্যা কেমনে কাহব মিথ্যা আমি | 
আগ্ নন্টে সব নষ্ট ভাবিধা অন্তবে । 
পূনবূপি কৃপা কবি বব দিলা তাবে। 
সুষেব কিবণে যেন শহদ্ধ লব হয় । 

তোমার শিখা তেন হব মহাশষ ॥ 

চ্যবনসন্তৰ এই কহিলাও তোমাবে । 
সত কহে মন দধা শুন তাবপবে॥ 
ুরুন্যাতে চ্যবনেব তনষ প্রমিত । 
ঘৃতাচীতে প্রামীতব পত্র বুঝ খ্যাতি ॥ 
তস্য ভার্ধা প্রমদ্ধবা শুন তাব কথা । 
রুপে গুণে শীলে সেহ সর্বলোক খ্যাতা ॥ 
গহলকেশ নামে খাঁধ সর্ব জীবে রত। 
যাহাব চাবি বটে দেশে দেশে খ্যাত ॥ 

বিদ্বাবস্গ গন্ধর্েৰ মেনকাব সঙ্গে ৷ 

নানাবিধ বতিভোগ হল্য লীলাবঙগে 
মেনকাব হল্য গভ' ভাবি মনে মনে। 
গর্ভ ত্যাগ কৈল দেই মনিব আশ্রমে | 
নির'য়ীব নাই দয়া স্বর্গপৃবে গেল । 
স্বর্ণবণণ হয়ন্যা কন্যা কান্দিতে লাগিল | 

প্রমদ্ধবা নাম বাঁখ পালন করিল । 
বূরুববে আনি কন্যা কালে বিভা দিল" 

সাঁথসঞ্গে প্রমদ্ববা বিহাব কাবিতে। 
দৈবযোগে কাল সপ” শষ্যাছিল পথে ॥ 
পদ দিতে ক্রোধে সর্প চবণে দংশিল। 
উধ্বকেশা বর্ণ হানা ভূমেতে পডিল। 
ঘাবিষা আনিল বিষে তেজিল জীবন? 
ধ্যায্যা আল্য ঘত খাঁ শুঁনিলা মবণ | 

কন্যা দেখি স্হুলকেশ ভূমে গডি যাষ। 
কান্দে যত খাঁষগণ কবে হাষ হাষ॥ 

1 

রুবব বিলাপ 

“বুবু আঁস ভাষণ পাশে- 
শোকেব সাগবে ভালে 

মৃত জীষা কোলে কবি কান্দে । 

ধূলাষ ধূসব তন; না বাঁচিব তোমা বিন 
অশ্রু বহে বুক নাহি বান্ধে। 

হা কৃ কবুণাসিম্ধ্ নাস্তি ভার্য সমঃবন্ধু 
কন্যা বব দিষা হব্যা নিলে। 

কন্যাবিনে মা জিব বিষ খায়্যা প্রাণ দিব 

নতু আমি পশিব অনলে। 

ভার্ধা নাহি থাকে যাব বথাষ জীবন তাব 
অতএব বাঁচাব ইহাবে । 

যুক্ত ভাঁব সাবাংসাব উপাষ না দেখি আব 
যত পুণ্য দিলাঙ ভার্ধাবে ॥ 

উধ্্ববাহ্ হয্যা বলে আমাব প7ণ্যেব ফলে, 

মোব ভাষা পাকু প্রাণদান। 

ধনজণনে গহনে বনে কান্দে কন্যা একা । রাহ্ষণেব জানি পণ ষতেক দেবতাগ্ণ 

পিতামাতা ছাড্যা গেল কেহ নাঞ্জি সখা | দূত পাঠাইল যমস্হান | 

অনাহাবে প্রাণ পোডে কান্দে উচ্স্ববে ৷ ধম'রাজ বাক্য শুনি দেবদত কহে বাণী 
গহলকেশ তপস্যা কবষে নদশতীবে | 
কন্যারে দেখিষা ধাষ্যা যাইয়া সত্বব। 

দয়া দেখি প্রেমে ঘবে আনে মুনিবব | 

৫0 

নিজ অর্ধ পরমা দিলে। 

বাঁচিব তোমাব নাবী কার্য বুঝ মনে কবি 
_ ব্যাস বন্দ্যা কবিচন্দ্র বলে ॥ 



রূরুব পপণববাণ 

গবমাযু দিতে কন্যা পাইল জীবন। 
আনান্দত হইল ঘতেক খাষগণ ॥ 

যথাস্হানে গেলা পর্বে প্রশংস বুব্বে । 
সৌতি কঘ মন দিষা শুন তাবপবে ॥ 

সর্প দংশ্যাছিল ভাষা রুবু ক্রোধে জহলে। 
সর্প না বাখিব আম অবনীম'ডলে ॥ 
হেন কালে দুণ্ডুভ সপ্পেব দবশন। 
মূনি কলস আজ তোৰ বধিব জীবন ॥ 

কোপ কব দূর মুনি টোডা সর্প কষ। 
আমা হত্যে নবেব নাহিক কিছু ভষ ॥ 
আঁহংসা পরম ধর্ম সব জান তুমি 
হস্পাত নামে খাঁষ পর্বে ছিলাঙআম | 

জিতজসিতে কয তাঁবে শাপেব কাবণ। 
খগম নামে খষি সখা ছিলা তপোধন। 
ধ্যান কালে বেনাব সর্পে ভষ দিলাঙ 

তাবে। 

মা হষ্যা জ্ঞান পাধ্যা শাপ দিলা 
গোবে॥ 

নির্বিষ ভূজংগ হয্যা থাক পৃথকীতে । 

পুন বব দিলা মুক্ত হবে বুবু দৃষ্টে। 
* তৰ দবণনে নিজ মার্ত পাল্যাও আমি । 
িত কাঁহ আঁহত না কব্য কাব তুমি। 
জন্মেজযেব সর্পসন্রে আস্তক হইতে । 
সর্গ যত বক্ষা গাল্য 'বাদত ভাবতে । 

জন্মেজয সর্পসন্্র কেল কি কাব্ণ। 
আদ্তিক বাঁক্ষল কেন কহ 'বিববণ ॥ 

ধাঁধ কষ তব কৃপাষ বাসে যাই আঁম। 
থাঁষগণ মুখে যত তত্ব পাবে তুমি 1 

বুব্ যাধ্যা যত কথা ?প্তাবে কাঁহল। 
প্রমতি ষতেক তত্ব তাহাবে বাঁলল ॥ 
সৌতি কষ ভৃগু বংশ কাঁহলাও তোমাবে। 

মহাভাবত 

শ্রবণে বাড়যে ধর্ম নর্ব পাপ হবে॥ 
্লীং গোপাল সিংহ নপাঁতি আদেশে । 
ভাষা ভারত 'দ্বিজ কাঁকিন্দ্র ভাষে ॥ 

জন্মেজযেব ভারত শ্রবণ 

পিতৃআজ্ঞাষ জবৎকাবু মুনি তপোধন । 
স্বনাগ্নী বানুকী ভগ্রী কবিষা গ্রহণ ॥ 
আস্তিক জান্মিলা তাথে মহাজ্জনবান ৷ 
সর্পসন্ত্রে সর্পে যে কবিলা পবিত্রাণ ॥ 
তাবপবে চবচব দেবেব জনম । ৃ 

ক্রমে বিবাব্ষা কৈল যাব যে কাবণ॥ 

ভাবতে ষে আছে তাহা আছে অন্য 

- ঠার্চি। 
অন্য শাচ্দ্ে না পাবে যে সব ইথে না| 
শোঁনক কহেন কহ মৃত মহাশষ । 

শুনিতে ভাবথ কথা যেন সুধামর ॥ 
একদিন হন্ভিনাপুবে রাজা জন্মেজয । 
পাদ্যাসন দিষা ব্যাসে সাঁবনঘ কথ ॥ 

মনেব বাসনা পর্ণ কব প্রভু তুমি। 
রাজস্ষ অন্বমেধ যজ্ঞ কবি আমি ॥ 
ব্যাস বলে কলিকালে এই বেদেনীত। 
নবে অশ্বমেধ সুবা আদি বিবজিত ॥ 

যজ্ঞাবন্ত কবে বাজা না শর্রনষা মানা । 
রত; বিদ্ন হল্য তাব পাইল যন্ত্রনা 
আঁবাঁধ দেখিয়া ইন্দ্র অম্ববূপী হল্য | 
বপঞ্টমা-্য সভা মাঝে সন্তেগ কবিল | 

লজ্জা পাধ্য বাণীবে কবিতে চায় দ্র । 
কাবণ কাঁহল ব্যাস সভাব ঠাকুব। 
জন্মেজধে প্রবোধিষা ব্যাসদেব বলে । 

অশ্বমেধেব ফল পাবে ভাবত শৃনিলে ॥ 
ভ অক্ষবে সর্বজীবেব অতি দগ্ধ পাষ। 
-ব এতে বাঢ়ষে বাঁত কৃষ্ণের কূপাষ। 

ত অন্গব শ্রবণে গকল জন্তু তবে। 
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তিতা বর্ণেব অর্থ কহিল তোমাবে ॥ 
ভাবত কাব বেদব্যাস তবাজু ধবিল। 
চাবি বেদ ভাবত দুদিগে চাপাইল ॥ 
বেদে হত্যে ভাবত হইল বড ভব। 
অতেব ভাবত বলি শুন মুনিবব ॥ 
ব্যাসেব বচনে বাজা তক্ষশীলায যায। 

নাত কৈল মহাবাজা বৈশম্পাষনেব পা ॥ 
বাজা বলে ব্যাস কধ্যা গেছেন সকল । 
ভাবত শুনিলে পাবে অশ্বমেধেব ফল ॥ 

শুন্যা বৈশম্পাষন কধ শুন নবপাতি। 

যেমন পড্যাছি গ্রন্থ যেবা হয স্মৃতি | 
দেবান্সবেব জন্ম বাজবংশ যত । 
সৃষ্টিব প্রক্রিষা বিববিষা কহে কথ ॥ 
চন্দ্রবংশ বৈশম্পাধন কাঁহল বাজাবে। 

ব্যাসেব জন্মেব কথা কহেন সাদবে॥ 
নৃপে সন্বোধিযা কহে মুনি বৈশম্পাষন। 
মন দয়া শুন সত্যবতীব জনম | 

উপবিচব নামে বাজা 'ছিলা মহাশষ। 
মৃধা কবযে বনে হইযা নিভ'য ॥ 

শরু সম হয সেই পৃথিবাঁ ভিতবে | 
আঁবচ্ছেদে তাব বংশে বংশে হয বাজা । 
ভূমে যষ্টি বাখি যে কবযে শর পূজা 
অতুল লম্পদ্দ হয শ্রু হয ক্ষয। 
এত বলি নিজ বাসে গেলা হবিহয | 

সেইমত উপবিচব ইন্দ্র পূজা কাব। 
ধনাধীপ 'জানি ধন স্বর্গ তুল্য পাবী। 
সেই যে পুবীব অগ্রে শুক্তিমতী নদী | 
গভনীর নির্মল জল নাহিক অবধি ॥ 
তাব তটে আছে এক কোলাহল গিরি। 
নানাবিধ বক্ষ লতা তাহাব উপবি। 
কামে মত্ত গাঁববব হয্যা অচেতন । 
নদী প্রবেশিযা গিবি কবষে বমণ। 
পৰ্ত আক্রমণে শুক্তিমতা পাধ্যা পাঁডা । 
উচ্চম্ববে কান্দে দৃবে পবিহ্বি রীড়া | 

উপবে উপবিচব কাঁবতে ভ্রমণ । 

তথাধ আইল শীঘ্র শযানযা ক্রন্দন । 
তা দেখিয়্যা গাব মাথে পদাঘাত মাল্য ৷ 

প্রহাবে পালাল্য গিবি নদী চল্যা গেল ॥ 

ইন্দ্র আদেশে সেই পাধ্যা চোদ দেশ ।- পর্বত বাণে তাথে মিথ্যন জাঁদ্মল। 

দুবন্ত তপস্যা কবে তপস্কীব বেশ ॥ 
ভয পাধ্যা ইন্দ্র লধ্যা যত দেবগণে। 
তথা যাষ্যা বুঝাল্যেন বিবিধ কনে । 
আজি হত্যে সখা ভূমি হইলে আমাব। 
উচ্চ দেশে পূজা সভে কাবব তোমাব ॥ 
ধব লহ কামবথ বৈজয়ন্তী মালে । 

শন্রুবঞ্গে সমবে 'জিনিবে অবহেলে ॥ 
লহ যা্ট ভূমে বাখি কবিবে মোব পূজা । 
পৃথবীতে হবে ছন্র দণ্ডধাবী বাজা। 
অদ্যাবধি ছন্র দন্ড যে নূপাঁতি ধবে। 

ভাদ্রে শক্লা ছাদশঈতে শরু পুজা কবে॥ 
এই মত শরু পূজা যে নৃপাঁতি কবে। 

নদী প্রীত হইযা বসবে আন্যা দিল ॥ 
যে পুবুষ তাহাবে কাঁবলা সেনাপতি । 
'গাবকা কন্যাবে ভার্ধা কৈল মহামতি ॥ 

কালেতে যৌবন পাধ্যা হল্য খাতুমতা। 

মৃষায পিতৃ আজ্ঞায যাধ লঘুগাতি| 

বাজাবে গিবিকা বাণী কহিল কাবণ। 

খতুমতী আমি আজ তম ঘহে বন।॥ 

চেদিবাজ আজ্ঞায ভূপাতি বনে গেল। 
ঘোব বনে নিশ্যাযোগে খাতু মনে হল্য ॥ 

মনে পডে মহাবাজাব বাণীব বদন । 
কামাসন্ত হল্য চিত্তে বিন্দুব পতন ॥ 

খাতুবক্ষা হেত শান্ত দিলেন সফচানে । 
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-গদ্মপটে শান্ত লয়্যা উ্চিল গগনে । 
মাংন লোভে সঘচানে লযচানে যা্ধ হল্য 
মুনা পডে বেত মংস্যেতে গিলিল ॥ 
আদ্রকা অগ্সবা রদ্বশাপে মৎস্য ছিল । 

মৎস্যেব উদবে কন্যা পত্র জনমিল ॥ 

ধীববে ধবিয়া মৎসা নূপে লব্যা দিল। 
উপবিচর বাজা কন্যা পত্র তাখে পালা । 
সেই পনর বাজা হল্য নাম মৎসা দেশে । 
পালন কাঁবতে কন্যা নিযোজিল দাসে ॥ 
নৌকা বাহে মৎস্যোদবী পাইয়া যৌবন। 
সেই নৌকাষ চাপে পবাশব তপোধন ॥ 
মৎস্যাদকীব বপে দেখ্যা ভুলে মানব মন। 
কামাসন্ত হযা বলে দেহ আলংগন ॥ 

একে যমুনাব জল আম অকুমাবা । 
'দিবাতে বমণ নয কহিছে জন্দবী ॥ 

মুনিব আজ্ঞা জলে দ্বীপেব স্চাব। 
'দিবসেতে কুজ্বটি হল্য ঘোব অন্ধকার ॥ 
পদ্মগন্ধা বব 'দিষা ভূঙ্জে জুখে বাঁতি। 
কবিন্দ্র কহে আদি পর্বেব ভাবতা ॥ 

শান্তন; গঙ্গা উপাখ্যান 
মুীনব বাণে বামা হল্য গর্ভবতী । 
যমুনা দ্বীপে হল্য ব্যাসেব উৎপাত ॥ 

পুত্র জল্মাইযা দ্বীপে পবাশব যায । 

দুষ্টা যোন হল্য মোর বল্যা ধবে পাষ ॥ 
যোনিদৃত্টা দুবে গেল গায হাত দিতে । 
দ্বৈপাষন নাম হল্য জান্মূলা দ্বীপেতে ॥ 

মনবব তীর্থে গেলা না বলিলা'কছ়। 
সত্যবতী ব্যাসে বলেন ছাড় মোব পাছু ॥ 
মাষেব আজ্ঞাব ব্যাস তপস্যা যায । 

স্মবণে পাইবে মোবে নিবোঁদলাও পায় | 
ভাবত পণ্চম বেদ কাল প্রকাশ । 

শুক সুমন্ত বৈশম্পানে কবাল্য অভ্যান 1 

মহাভাবত 

বৈশম্পান বলে বাজা শুন জন্মেজয় ৷ 

মহাভিষক তপে পাল্য শান্তনু তনয় ! 
শান্তনুবে বাজা কাঁব ভিষক স্বর্গ গেল৷ 
মূগযাষ শান্তনু যাত্যে গল্গষ দেখিল | 

রূপে মোহ হষ্যা বলে ভার্যা হঅ তুমি । 
গঙ্গা বলে । 

মোব বোল না বাখিলে ছাড়্যা যাব আমি | 
গঙ্গার সঙ্গেতে বাজাব স্গ্ম হইল । 
সাত পাত্র জন্মি বামা জলেতে পেলিল॥ 

জন্মিলেন ভনত্মদেব অস্টম কুমাব। 
শান্তনু বলেন পত্র না মাব আমাব | 
বাক্ষসী পাঁপনী দুষ্টে নির্দ্ঘ হইলি। 
মা হইযা সাত পুত্রে কোন দোষে মালি | 

গঙ্গা আমাব নাম পাকিষ দিল । 

দেবতাব কার্য হেতু তোবে পতি কল্য 
বাঁশষ্টেব শাগ ছিল কঁহল তোমাবে ॥ 
কেন শাপিলেন মুনি বাভা কহে তাবে । 
গঙ্গা কহে কামধেনু বন্গুতে হাবিল । 
অর্ণবেতে জন্ম তোবা মুন শাপ দিল। 
এই পনুত্র লষ্যা যাই স্বর্গেব উপবে। 
শিখাধ্যা সকল অস্ত্র আন্যা দিব তোবে॥ 

পবশদ্বামে আন্যা গঙ্গা অদ্ব শিখাইল । 
ইন্দ্রাদি হইতে ভী্মদেব অদ্ব্র পাল্য ॥ 

পৃথিবীতে আল্যা ভীত্ম নানা বিদ্যা 
জানে । 

গঞ্গাব ঘতেক জল বান্ধ্যা বাখে বাণে॥ 
শান্তনু নূপাঁতি দৈবে মূগয়্ায় যাষ। 
বাণে বান্ধা গরঙ্গ জল দেখিবাবে পাষ ॥ 
দেখিযা অদ্ভুত কর্ম বিমষ লাগিল । 
ধনুর্বাণ হাতে এক কুমাবে দেখিল ॥ 
শান্তনু মনেতে ভাবে গেল বাজ্য প্রজা । 
মোবে মাব্যা এই বাঁব দেশে হব রা 
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কাব পানর কেব তুমি জিজ্ঞাসযে তাবে । 
শুনিঞা পশিলা ভীম্ম জলেব ভিতবে ॥ 

দেব তুল্য কুমাব হইল জদশন। 
কুগাবে না দেখি বাজা কবযে রুন্দন॥ 

কুমাব উত্ণিষা আস্য দিব বাজ্য প্রজা । 
আপনি ধাঁবব ছন্র দেশে হবে বাজা | 
বাজাব বিলাপে গঙ্গা ভীগ্ম কবে ধবি। 
শান্তনুবে দেখা দিল জাহবশজুন্ববা | 

শান্তনু বলেন দেবি লহ পাঁঝিচষ | 

ধন্ুর্বান হাতে শিশ; কাহাব'তনষ | 
আমাতে অস্টম পুত্র জন্মাইযাছিলে । 
ভীম্মদেব ইহাব নাম পত্র লহ কোলে | 
পবণুবামেব শিষ্য বড বলবান। 
যাব বাণে গিবি দবী নাঞ্ি ধবে টান ॥ 

তনষে বাজাৰে দিবা গঙ্গা অন্তর্ধান। 

আদি পর্বে ব্যাসউক্তি ককিন্দ্র গান । 

ভীক্ষেব প্রতিজ্ঞা ও ধৃতবান্র 
ইত্যাদিব জন্ম 

উীগ্মেবে চাপাধ্যা বথে ভূপ আল্য ঘবে। 
শুভযোগে শান্তনু বাজত্ব দিল তাবে॥ 

শান্তনু নূপাঁতি স্নান কবিবাবে যাষ। 
যমুনাব তীবে কন্যা দেখবাবে পাষ | 
পব্চিষ পায়্যা গেলা দাসেব মন্দিবে। 
তোমাব দহতা বাজা বিভা দেহ মোবে ॥ 
দাস কহে নিবেদন কবি মহাশয 
প্রতিজ্ঞ লঙ্ঘনে পাপ সবশাস্তে কষ । 
মোব কন্যা গর্ভে যেই জান্সিবে কৃমাব। 
সে জন হইব বাজা প্রতিজ্ঞা আমাব | 
শান্তন; শুনিঞা মৌনে গেলা নিজ 

বাসে। 
পিতাৰ দেখিয়া দুঃখ ভনগ্মদেব ডাষে ॥ 
সর্বজনাধীপ হধ্যা দুঃখ ভাব কেনে। 
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তব বাকা লঙ্ঘন কাবিলা কোন জনে ॥ 
এক পনর পুত্র নহে কহেন ভীম্মেবে। 
বাপে বিবাহ ইচ্ছা জানিলা অন্তবে| 
ভীম্ম পাত্রে জিজ্ঞাসিতে ব্দাঝলা কাবণ । 
দাসেব নিবাসে আল্যা শান্তন্ নন্দন | 
তোমাব দাহতা দেহ মোব জনকেবে। 

তাব পাত্র হব বাজা সত্য কহি তোবে ॥ 
তব বাকো কন্যা দিব কিন্তু মোব ভয। 
তোমাব তনষ বাজ্যে বাজা পাছে হয | 
প্রতিজ্ঞা কবিল ভীদ্ম না কাবিব দাবা । 
চন্দ্র সূর্য দেবগণ সাক্ষাঁ হয্য তাবা ॥ 

পুষ্পবৃষ্টি কবে ইন্দ্র ভীঙ্মেব উপব। 
শান্তনুবে কন্যা দিল দাস নৃপবব | 

শান্তনু বলেন ধন্য ভীত্ম পত্র মোব। 
গাদবে দিলাঙ বব ইচ্ছা ম্যত্ তোব॥ 
সত্যবতী সঙ্গে বাজা রমণ কবিল। 

চিনতাঙ্গ্দ বিচিন্রবীর্য দুই পুত্র হল্য | 
কথকাল বই বাজা গ্বর্গবাসে গেল৷ 

চিন্রাঙ্গদে ভীগ্মদেব বাজ্যপাট দিল । 
চিন্রান্দদ জিনিলেক যত নৃপববে। 
দেবগণেব সঙ্গে বণ কর্তোঁ ইচ্ছা কবে। 
স্বনাম গন্ধর্ব শুন্যা ঘোব বণ কবে। 

[তিন বসব কুবুক্ষেত্রে হিবণ্যতাব তীবে। 

চিন্রাঙ্গদ গন্ধর্বের পমবে পডিল। 

শবাচিন্রবপর্যকে ভঈম্ম বাজ্যে বাজা কল্য ॥ 

কাশীবাজাব তিনকন্যা আনে 
-* বলাংকারে । 

শান্বে পবাভব কব্যা আল্যা নিজ ঘবে॥ 

অন্বা বলেন শাল্ব বর্যাঁছল মোবে। 

ভঁম্ম বলে যাহ কন্যা তাহাব গোচবে ॥ 

অশ্বিকা অন্বালিকা কন্যা বিচিত্রবীর্ষে 
দল ন 



অন্বাষ না লয় শাজ্ব ভীম্ম পাশে আল্য ॥ 

কবুণা কাঁবষা ভীম্মে কহে নিতাঁন্বনী। 

* শানব না লইল বিভা কবহ আপনি ॥ 

প্রতিজ্ঞা কাবণে ভীম্ম তাবে না লইল। 

নৈবাশ হইষা কন্যা বামেব পাশে গেল। 
কাবণ কহিষা তাবে মানাল্য সেবাষ । 

কন্যা সঙ্গে পবশুবাম গেলা হ্ভিনাষ ॥ 

গৃবৃকে দেখিষা ভীম্ম পাদ্ম অথ দিল। 
আসনে বসাধ্যা গুবুব চবণ বন্দিল। 

পবশূবাম বলে বাপু মোব বোল ধব। 
মোব বেলে অন্বাবতী কন্যা বিভা কব ॥ 
প্রতিজ্ঞ কব্যাছি আমি না কবিব দাব। 
জান্যা শুন্যা বাবে বাবে কেন দেহ ভাব ॥ 
লাঙ্ঘলি আমাৰ বাক্য ঘোব নবক যাবি। 

দশ্ডচাবি থাক বেটা প্রতিফল পাবি ॥ 

ক্ষান্বিব কলঙ্ক বেটা কাবস অহংকাব। 
নিঃস্ষত্রী কব্যাছি পৃথবী তিন সাতবাব ॥ 
গৃব্ পাব রু্ষ তুমি কি কব তোমাকে । 

সেকালে আমাবপাবা ক্ষত্রিষ নাঁঞ থাকে । 
এত শান পবশহবামেব ইল্য কোপ। 
ধনুকে টন্কাব দিল কাঁপে তিনলোক ॥ 
ক্ষতরিষ জাত্যেব ধর্ম ভীম্ম এটা নয় । 

গুবূ শিষ্যে কাটাকাটি হইল গ্রলয | 
আঠাব দিবস ষুগ্ধ হয দিবাবাতি। 
বনতান্ত শবীব দে হাব কাঁপে বসুমতাঁ ॥ 

যুদ্ধ দেখি দেবগণ সবে হল্যা ব্স্ত। 
ভয পাধ্যা বিফুপদে সর্ হল অস্ত।॥ 
ঝাঁকে বাঁকে বান মাবে পবশ;রামেব গা । 
পবাণে বিকল দ্বিজ পবাভব প্রাথ ॥ 

' উভয় সংকট প্রায় হইল বিপদ । 

দেবগণ পাঠাইল আইল নাবদ ॥ 
বীণা কান্ধে দেবখাঁষ মধ্যে দাঁডাইল । 

মহাভাবত 

বামেব বদন হেবি কহিতে লাগিল | 

সর্বশাস্তে বিশাবদ জান ঘত বেদ || 

বুঝ্যা দেখ শিষ্যে পৃত্রে কিছ নাও 
ৃ ভেদ। 

ভীম্মহেন শিষ্য তোমাব কি কব তোমাধ। 

1ক দাহসে বাণ মাল্যে বালকেব গাষ ॥ 
[নর্দঘ শবীব তোমাব শিষ্য সঞ্ে কক্ষা। 
তোমা হত্যে ভীম্মেব বাণেতে বড় শিক্ষা ॥ 

নাবদেব কথাধ দ্রবিল তাব বুক । 

লাজ পাধ্যা পবণূবাম ববে অধোমখে 1 
ভীগ্মে ক উচিত নয কবিলি কুকর্ম । 

গুরু হদ্গা গুরু বিজ্ঞ গুবু পাবব্্ষ ॥ 

দানব কলঙ্ক বেটা চিনিতে না জুযাষ। 
কেমনে মাবিলি বাণ গুবুদেবেব গাঘ ॥ 
লজ্জা-পাধ্যা ধবে যাষ্যা পবশ্বামেব 

পাঘ। 
ধনৃতীব দুবে গেলে কবে হাষ হাষ ॥ 
আমি পাপী দুবাচাব তোমা সঙ্জো হঠ 1 
টাঙ্গীতে কাবা প্রভু মাথা মোব কাট । 
স্তব পাঠে ভৃগ্বাম পডিলেন ভোলে । 
শিবে ভূ ঘান লঘা ভীচ্মে কবে 

কোলে ॥ 
অব্বা বলে ভীম্ম বিভা না কাঁবলি মোবে। 
জাঁন্মব বাজাব ঘবে তোব বধ্ব তবে ॥ 
ভীম্ম বধ হেতু পড়ে আগ্মিব ভিতবে 1 
'শিখণ্ডী হইল নাম দ্রপদেব ঘবে। 
অধ্বিকা অন্বালিকাধ বিচিন্রবীষে" দিলা 
কামাসন্ত হইযা বাজা ধন্ষমাষে মবিন ॥ 
সত্যবতী দেখলেন অবাক হল্য। 

বাজা হতে ভগম্মদেবে বিস্তব বালল ॥ 
সত্যবতাঁ বলে ভীম্ম বাজা হজ তূমি। 
ভীম্ম বলে প্রাতজ্ঞা কব্যাছ পৃূরেআমি | 
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মহাভাবত 

অবাজক হল্য পদবী পুনে পড়ে মনে । 
ব্যাসেব জনম ভীম্মে কহিল কাবণে ॥ 
দমবণ কবেন পত্রে ভীগ্মেব কনে। 
স্মবণ কবিতে ব্যাস আল্যা মাযেবস্থানে | 

হল্যে বাজা হঅ বাজ্যে কহে সত্যবতা । 

নতুবা বাজাব ক্ষেত্রে জন্মাঅ সম্তাতি | 

মাষেব আজ্ঞাষ ব্যাস অম্বিকাব সাথে। 

খতুকালে ভোগ কবে পান জন্মে তাথে | 

চক্র মুদি ভোগ কবে দৈবেব নিবন্ধ । 

সেই দোষে ধৃতবান্ট্র পুত্র ইল্য অন্ধ ॥, 
তাবপব ভোগ কবে অন্বালিকা সঙ্গে । 

চন্দনে ভূষিত সব কবিলেন অঙ্গে ॥ 
তাহাতে জন্মাল প্র পাণ্ডু নৃপবব। 

দাসীতে কাণ ব্যাস কবে তাবপব। 
তনযেব মুখ হেবি দুঃখ থেল দ্ব। 
দাসীতে বৈষব জন্মে বদুব ঠাকৃব ॥ 
যম যে বিদব হল্য মাণ্ডব্যেব শাপে। 
আদি পর্ব বিস্তাবত কহিব সংক্ষেপে ॥ 
দ্য যত প্রবেশিষা বাজঅম্তঙপুবে। 
ধন চুবি কব্যা লল্ন্যা গেল দেশাস্তবে। 

বক্ষকে ডাকিষা বাজা কবেন তন । 

দ্য হবিলেক বস্তু আন্যা দেহ ধন॥ 
ভষ পায্ন্যা রক্ষ বর্থ অতি বেগে চলে । 

মান্ডবে দৌখল পর্বে বস্যা বৃক্ষ মূলে 
তাব কাছে অবশিষ্ট কিছ ধন পাল্য। 

বাজ আজ্ঞা পাধ্যা তাবে ন্রিশলে 
চাপাল্য | 

ম;নিবৰ মহাজখে ত্রিশুলে বাহল। 

লক্ষহীবায় বেদশীবা নয়নে দেখল । 
মদনে পাঁডিত মুনি কহেন সৃতীবে। 
বেশ্যা সঙ্গে মিলন কবিযা দেহ মোবে ॥ 
ধনসাধ্য লক্মহাঁবা বটে বাবাঙ্গনা। 

উষাকালে বেশ্যালয় করষে-মূর্জনা ॥ 
সতী কহে ভজ তুমি আমাব পাতিবে । 
বেশ্যা বলে আজি আনা নিশার ভিতবে। 
এই কালে কয্যা আমি যাই তোৰ কাছে। 
গলংকূচ্ঠী পাতি মোব ঘৃণা কবপাছে। 

বেশ্যা বলে বড় ভাগ্য নাহ গো অজ্ঞন। 
কূষ্ঠী নহে ভাব তাবে কামেব স্মান। 
কার্য সিদ্ধ কবি দতণ গেলা পাঁত কাছে । 
পথ পানে চাষ্যা ব্যাধি এক দৃন্টে আছে]. 
নতাব শুনিষা বাক্য আনন্দিত মনে । 
কিসে সূ্ঘ অস্ত যায ভাবে মনে মনে ॥ 
নিশাযোগে কান্ধে পতি অতি বেণে যাষ। 
বেদশীবাব মাথা ঠেকে মাণ্ডাবোব পায় ॥ 
ধ্যান ভঙ্গ হত্যে মূনিবব শাগপিলেক। 
সূর্যের উদঘ হাল্যে সেই মবিবেক ॥ 
সতগ কষ নাঞঃ ভষ,তো হত্যে কি হয। 
কখন না হবে আব সূর্যে উদয় ॥ 

সতাঁব বাক্যে দিবা নাঞ রজনী বহিল। 
উদষ হত্যে নাবে সর্ধ প্রলঘ হইল | 
দিবাব বিনাশ দেখি দেবগণে এস ॥ 
যত দেব কৃষ্ণ সঙ্গে আল্যা দতাদব পাশ ॥ 

গোবিন্দ বলেন তব বাক্য মিথ্যা নয় । 
আজ্ঞা কব হউক মা সূষেব উদষ | 
কর.ণা লাগব হবি দেব চন্রপাণি। 

পতিব্রতা তেজে তুমি ধব্যাছ ধরনী | 
কৃঞ্চেব বচন শুন কহে বেদবতী | 

সূষে'বি উদষ হলে মারবেক পতি | 
গোঁবন্দ বলেন মাগো মিছা দঃঃখ ভাব। 
মাবলে তোমাব পাঁত জিযাইয়া দিব ॥ 
কৃষেব আদেশ পাধ্যা আজ্ঞা দিল সতাঁ। 
অন্ধকার দ;বে গেল উদয দিনপাতি ॥ 
সর্ষের উদয হত্যে বেদশীবা মবে। 
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এজ 

আধি ব্যধি পূবে গেল জিয়াইল তাবে ॥ 

আকাশে দুন্দুভি বাজে হুয বেদধ্বান। 
দেবগণ লঘ্যা প্রভ্ গেলা চক্রপাণি ॥ 
মাণ্ডব্য ত্রিশূলে বাঁচে দেশে চমৎকাব। 

লোকমুখে শুন্যা ভষ হইল বাজাব ॥ 
গলায় কৃঠাব বান্ধ্যা ধবে মুশিব পাষ। 
মাণ্ডব্য বাজাব প্রত ক্ষমা কবে দাষ। 

কোপাবেশে কাঁপে বপু গেলা যমালষ। 
আমাকে ত্রিশ্ল কেন ধর্মবাজে কয । 

ধম বলে মামা বি্গাব গুহ্যে দূর্বা দিলে 
বুঝ্যা দেখ সেই পাগলে ভ্রশূল পবিলে ॥ 
অল্প অপবাধে বেটা দিলে বড তাপ! 
চৌদ্দ বংসব গত হল্যে তবে যাবে পাপ | 
শত বংসব জ্দ্ম লভ দাসাঁব উদবে | 
যমালযেব অধিকাব দিলাঙ অর্ধ মাবে | 
বৈশম্পান বলে শুন জন্মেজয | 
অস্দ্বে শস্ন্ে বিশারদ সে তিন তনয ॥ 
গান্ধাবীব তপে বশ হইলা শংকব। 
শত পুত্র হব তোব মহাধনূর্ধব॥ 
জ্োন্ঠ পত্র হব তোৰ বাজ আধপতি। 
বব পায়যা গান্ধাবী বহে পিতাব বসাতি| 
এথা মনে হান্ট কাব ভীন্ম ধনুধব। 
শোঁবলে পাঠাল্য দূত অতি দ্রততব ॥ 
গাম্ধাবীবে বিভা দিল না বাধিল অন্ধ । 

কব্চিন্দ্র বলে ছিল দৈবেব নিবন্ধ ॥ 

কণের জন্ম 

কৃষ্ণের পিতামহ শবে নামে বাজা ছিল। 
ুস্তীভোজে কুন্তীকন্যা পাষবাবে 'দিল 
কুন্তী বাজা পুষিলেক কুন্তা তেঞ নাম । 
তাব গৃহে দূর্বাসা আইল গুণধাম ॥ 

পাদ্যাসন দিষা তারে প্যাজল বাজন। 

মহাভারত 

মোব গেহে মহামতি আল্যে কি কাবণ॥ 

চতুর্মাস উপবাস কব্যা আছি আমি । 
মনোনীত ব্ধন ভোজন কবাও তুম 
নানাবিধ ঘ্বব্য আনি দিলেন বাজন। 
পাক কাব শ্হানন্দে করহ ভোজন ॥ 

পৃথবী না পোডাই আমি ভুত নাঁত কাব 
তাব পৃষ্ঠে বান্ধ্যা খাই পাল্যে অকৃমাবাঁ। 
শুনিঞ্া চান্তত বড হইল বাজন। 
কুস্তী কহে কবপুটে কবি নিবেদন ॥ 

অকুমাকী কন্যা আমি কেন কষ্ট পাও। 

কালাতীত হয পষ্ঠে পাক কব্যা খাও। 
কুম্তীব সাহস দেখি সন্তুষ্ট হইল। 
দেবহাঁতি বিদ্যা তাবে কৃপা কবি দিল 
একাদন অট্রালিকাষ অকুমাবা বালা । 
মন্ত্র পবাীক্ষিতে দূ্ষে স্মবণ কবিলা ॥ 
মন্তাধীন দেব আল্যা কুস্তীব গোচবে। 

কাঃমনী কবষে মানা ভোগ কবে তাবে ॥ 

বাবে বাবে নিষেধষে হইযা কাতব | 
ভাজ সুবতি ভাতে দেব 'দিবাকব । 
বৃতি অবশেষে বামা চবণে পড়িল। 

ক্ষত যোনি হল্য মোব কলঙ্ক হইল। 
অক্ষত হইল যোনি দিবাকব ববে। 
স্যেবি বাঁষেতে শিশু জন্মিলাউদবে 1 

ইহা জান গড়ে কুন্তী দিবাকব পাষ। 
অক্ষত হইল যোন 'কি হব উপায় | 

সূর্য বলে না কান্দিষ হয্য লাবধান। 
কর্ণ পথে হব শিশু মহাবলবান ॥ 
নিজ স্থানে গেলা সূর্য এত কথা বলি। 
কর্ণ পথে হল্য পাত্র সোনাব পৃতলি॥ 

বালকের বূপ যেন কনকেব বর্ণ। 

কর্ণেতে হইলা শিশ: নাম হল্যা কর্ণ | 

লোক লজ্জা ভযে পত্রে কবিষা মগ্রষে 
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“হাজার - 

গঙ্গাতে ভানাধ্যা বর্ণে কুন্তী আল্যা. বিভন্ত্রী কাবণে গেলা হিমালষেব পাশে । 
বাদে । কিন্দম নাঘেতে মুনি নিজ জাষা সঙ্গে । 

কুন্তী বাঁজলেক পুতে দেখিলেনপিতা | মৃগ মুগী হ্যা ভোগ কবে নানা বন্ধে 
আপান বাঁ্ষিলা বূর্ধ জগতেব ভ্রাজা ॥. মূ মৃগী ভোগে দেখ্যা মাবে পন্চবাণ। 

কর্ণ কীবে পৃষিবাবে সুতে নিয়োজিল ॥ বমণেব কালে পাপণ কাঁবলি কোদুখ। 
সত কাণী বাধা পালিলেক কর্ণে।  নারীভোগ কালে মৃত্যু এমনি পাবিদখে 
দতে বাধাপত্র নাম বলে নর্বজনে ॥ শাপ দিধা শবজালে মবে দুইজনে । 
র্ঘ আনি বলে কর্ণ তুমি মোর পত। কুন মান্রী নঙ্গে বাজা রহে সেই বনে 
বাধাব নন্দন তুম নহ কনাচিত 1 পান্ডুর অনুতাপ 
কব কুণ্ডল তাবে নিল দিলনাণ | পান্ডু কবে অন্তাপ মোব হল বন্ষ ধাপ 
কর্ণ বলে কহ পিতা কে মোব জননী পাঁচ ছিজ সঙ্গে তাব ছিল। 

বদ্ধ দিল দবাকব যে পাতে পাবে। হল্য ঘোব সর্বনাশ পন্তুতিব নাঁঞ আশ 
সাতা বল্যা তাহাবে জানবে ধননুর্ধবে ! মোব দশা ?পিতামহে বল্য 
ক্ণে বৰ দিবা গেলা দেব দিবাকবে।  হৃরবে বহিল ব্যথা ধূতবান্টে কল্ন্য কথা 
পাস্ডুবাজা কুন্তী বিভা কৈন গ্ববদ্ববে॥ পাণ্ডুবধশ নিবডিল প্রায়! 
মন্্রবাজে ভীমদের যুদ্ধেতে জিনিল। বাঁধি বাদ হল্য মোবে না বাব হন্ভিনাপুবে 
মার নাধে কন্যা আন পাণ্ডুবান্জে দিল | দণ্ডবং কযা মোব নায় ॥ 

বিবপতা নাম তাব বাজদেব জন্যা।  এবড় মনেব ব্যথা মা লঙ্গে না হল্য কথা 

বিনুবে দিলেন বিভা কূপবতী ধন্যা | কোথা বাহল দেবী লত্যবতী | 
বাজ্য পালে ভীত্ঘদেৰ নাহিক আপৰ | হঞ্িনাব বন্ধ ফত বে কর্য দল্ডবং 
এ তন কূমাৰ অস্ত্র শন্দ্রে বিশাবর বল বন্য বিনুবে নুর্ণিত | 
হাঁদ্তনাব পাটে ধৃতবান্টে বনাইল । দিভরগণে পাঠাইবা কুন্তা গান্রী সন্ধে লব্যা 
পাশ্ডুবে কবিষা বাজা বাজ্যভাব দিল । অনুতাপে চলে স্বর্ণপথে । 
পৃথিবী হবিলা বশ জিনযা বাজগণে গেলা রাজা হিমালর বথা গংগা বেগে বন 
পান্ডুবাজা পাল্য ঘশ পতানহ গ্থানে ॥ দেখা হল্য ?সন্ধগণ াথে ॥ 
বাজ্যেতে পাক্ষাও ধর্ম বিনুব হইল বাত্তে বাজাষ দ্বর্গপবে দিন্ধগণ মানা কবে 
নানা পৃণ্যদান ছিজে পান্ডুবাজা দিন ॥ পণ্চপূত্র হব ধনর্ধেব 
রী গোপাল দিংহ নূপেব আদেশ | দিদ্ধাব শ্যানযা ঝাণদ লক্ষে তাব দুইবাণন 
নংলেপে ভব্ত কথা ককিন্দ্র ভাবে ॥ ফিব্যা আল্য মন্্ীব ভিতর ) 

মুল কর্তৃক পাণ্ডুকে অভিশাপ  পাল্ডুবাজা হব্যা ভীত কুন্তীবেকুঝায নত" 
একাঁদন পাপ্ুবাজা মৃগবার জাশে । নোব বোলে জগ্মাঅ সন্তি 

টি 
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মহাভাবত 

নৃপেব আদেশ পায় ছিজ ককিন্দ্রু গায যৌবন বেখাষ্যা মান্রী সূর্যকে বাখ্যাছে! 
আপি পর্বে ব্যাসেব ভাবতী ॥ 

যাঁধস্ঠিবাদি পণচদ্রাতাৰ জন্ম 

কুন্তী বলে দেবহ;ত মণ্র আমি জানি । 
পুর জল্মাইতে তাবে বলে নুপমাঁণ ॥ 
পাঁতিব পাইযা আজ্ঞা কুন্তী পাঁতব্লতা। 
মন্ত্র বলে আনে কৃতী শ্রীধ্ম দেবতা | 
অনুরাধা নক্ষত্রে জম্মিলা যধন্টির । 
হইল আকাশ বাণী ধর্মেব শবীব ॥ 
গবনে সাধিল পৃন জন্মে বুকোদব। 
ব্যান বল্যা পেল্যা দল পাষাণ উপব। 

চাপনে পাষাণ গম্ডা হয দৈববাণী ॥ 
শুন কৃত্তণ এই পদত্্ বীব শিবোমণি | 
শাস্ডুব তপস্যা বর্ষ কৃত্তীব সাধনে । 

পর্কে ফাঙ্গুনীতে ইন্দ্র জম্মাল্য অজ:নে | 
আকাশে হৈল বাণী শুন কৃন্তী সতী । 
কার্তবীর্ঘ শিবতুল্য বিরুমেতে খ্যাতি | 
নব নাবাধণ যে পান্ডৰ অবতাব । 

বৃথা জন্ম গেল না জানল' বাতস্থখ । 
বাড়ল অনঙ্গ জলা দেখ্যা মান্রীবমৃখ ॥ 
একাদন | 

পঁচপত্র লধ্যা কৃ্তী জলাশ্যে গেল। 
শুন্যালয পাধ্যা বাজ। মান্রীবে ধাবল | 
দাবুণ বিপ্রেব শাপ খণ্ডৰ না যায । 

তনু তেয়া'গন বাজা পবশতে কাষ 

মাদ্রীব বোদন শল্যা পঞ্চপান্ত্ সাথে । 

বেগে আস্যে কৃষ্তী দেবী ভাবিতে ভাবিতে 1 
বাজাব মবণ দৌখ ধবণী লোটাষ। 
ভালে হানে কবাধাত কবে হাষ হাষ। 

ধরণী লোটায পণ্ণ পৃন্ত্র শোকাবেশে। 
বান্দয়া ব্াস্ব পদ ককিন্দ্র ভাষে ॥ 

পাণ্ডুবাজাৰ দাহিত মদ্রীব সহমবণ 

মাদ্রী মোব মাথা খালি 

বাজজাধ কেন দেখা দিলি 
'নষেধ কব্যাছি বাবে বাবে। 

পৃথবী জিন্যা যধন্ঠিবে দিব বাজ্যভাব | 'বধাতা বৈধব্য কল্য পন্ড গতর ছণ্ড হল্য 

অজনেৰ জন্মকালে স্বর্গে জয জয | 

বিদ্যাধ্বী নাচে গায় পৃত্পবাষ্ট হয ॥ 
পান্ডুব আজ্ঞাষ কুন্তী দিলা দেবহৃতি ॥- 

ধাঁবযা রাজাব পা 

কলাকলী কি বালব তোবে। 

কুম্তী গড়াগাঁড় যায 
জান্যা শুন্যা এমন কৈলে কেনো? 

অধ্বিনীকমাব জন্মাধ মাদ্রীর সন্তাত॥ দাবুণ দিজেব শাপ পুবুবে কব্যাছ পাপ 
কুস্তী মারা পান্ডু শুনে আকাশেববাণী। 
নকুল সহদেব পূ সর্গিণে গুণী ॥ 
শ্যনে আছযে বাজা সূর্য অন্ত যায । 
মন্ত্রণা কাবা দৌহে সূর্েবে বহাষ ॥ 
সূর্যেষ না চলে বথ দৌখিবা যৌবন । 
খস্ধ্য পেল্যাছে বুকে মাদ্রীব বসন॥ 
নিদ্রাভ্গ হল্য বাজা গেলা কূন্তীবকাছে। 
কহ কুুন্তী বাঁব কেন এতন্ষণ আছে ॥ 
নিদ্রা যাহ মহাবাজা সন্ধ্যা হয পাছে। 

্ট 

সে সবল না পাঁড়ল মনে। 

পূত্র লষ্যা থাক তূমি প্রভু সঙ্গে যাব আম 
জান] শুন্য বথা কব বোষ। 

প্ব্ষনাশুনে মানা আম কাঁবলাও নানা 
না বুঝিঘা মোবে দেহদোষ | 

আনিমাদ্রীদটিসুতে সপিলকুন্তীবহাতে 
পত্র বল্যা কাঁবহ লালন। 

বাধাচ্ঠবজ্যেত্ তুম নুতে দিষা যাই আম 

ছণ্ড দোহা কবিবে পালন ॥ 



মহাভাবত 

ধাষ্ঠিব বচে'চিতা মাদ্রী হল্য অনুমূতা 
, কবিচন্দ্র চক্রবতাঁ গাষ । ু 

আদিপর্বে বাকথা শ্লোকার্থ সংগীত গাথা 
গোপাল সিংহে রক্ষ বদ:রাষ ॥ 

কব;-পাণ্ডবের বাল্যশিক্ষা 

শতশন্গ পর্ব তেতে পাণ্ডুব নিধন । 
হান্তনায কুন্তীকে ল্যা গেলা মুনিগণ ॥ 
দেবের ববে পাণ্ডুবাজা পণপত্র পাল্য। 
খাঁষগণ ধতবান্ট্রে বিবব্যা কহিল | 
পাণ্ডঃপন্্র দেখ্যা পুববাসী হম্টমনে | 
ধূতবান্ট্র বিদুব ভীম্ম পালে পণ্চজনে ॥ 
গান্ধারী ধাঁবল গর্ভ দুই সদ্বংসব | 
মাংসাঁপস্ড পালা এক চিবিতে উদব | 
কান্দষে গান্ধাবী ব্যাস বলেন তখন॥ 
শংকরেব বরে পত্র পাবে শত জন ॥ 
কলসীতে ঘৃত ভব্যা ল্যা শীতল জলে । 
শত ভাগ মাংস কব্যা জলে পেল] 

তোলে ॥ 
শত পুত্র দ:ঃশলা কন্যা হল্য আব। 
জ্যেষ্ঠ দুর্ধোধন বাজা কলি অবতাব | 
জন্মে দুযেণধন কব্যা গর্দভেব বাণী । 
ঘবে ঘবে শ:গাল কাঁবষা বুলে ধ্বান | 

ত্যজের্দেকং কুলস্যা্থে গ্রামস্যার্থে 
কুলং ত্যজেং। 

গ্রামং জন্দপস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবাং 
ত্যজেং। 

বিদৃব বলে এই পাত্রে ত্যাজ মহাবাজ। 
। ইহা হত্যে অমঙ্গল হইব অকাজ | 
বৈশ্যা উদবে কাব মুযুধস জন্মিল। 

একশত প% ভাই একন্রে খেলল ॥ 
_ ধনঞ্জয় মহাশক্তি ভয় নাঁঞ কারে। 

খোলিতে জিনযে ভাঁম শত সহোদবে ॥ 
মন্ত্রণা কবিধা জল খেলে দুষেোধন। 
এককালে ভীমে ধবে দশ বিশ জন॥ 

ঠেলিযা উঠিল ভীম মহাবলবান। 
শৃত ভাই পলাইল লইযা পবাণ। 
ভীমে পাছ: দেখ্যা তাবা সভে গাছে 

চডে। 
গাছে। 
নাড়া দিতে ফল যেন শত ভাই পড়ে ॥ 

ভুমে পডে মঙ্া হয্যা শত দহোদব। 
জল ঘা চেতন কবাল্য বৃকোর্দব | 
আব 'দিনে দুর্যোধন মন্ব্রণা কাঁবল। 

[বিষ খাযাইঘা ভীমে গঙ্গা পোঁলিল ॥ 
অচেতন হইযা পাজালে পড়ে ভীম । 
বোঁডষা দংশিল তাবে ভুজঙ্গ অসম | 

বৈশম্পাঘন বলে বাজা তোবে আমি কই ॥ 
নিদ্রুভঙ্গ হল্য ভমেব আট দন বই ॥ 
বিষে বিষ উত্তীবল ভীম কবে দর্প। 

বন্ধ্যা ছিল বন্ধন ছিড়য়া মাবে সর্প | 
“বাস্গুকীঁ আসধা ভীমে বহ রত্ব দিল। 

নয় ঘড়া সুধাবস ভক্ষণ করাল্য ॥ 
ভোজন করায্ন্যা ভীমে কহে নাগগণে ॥ 

নাগাধত বল হবে লুধাবস পানে ॥ 
নাগেব বনে ভীম মহান্সখ পাল্য । 

প্রি কযা নিজ দেশে পাঠাইযা দিল ॥ 
ভীমে না দেঁখিষা কান্দে কন্তী যুধাষ্ঠিব । 
হেনকালে ঘবে অল্যা বুকোদব বার | 

যুধাম্ঠিরে ভীম সব কহিল কাবণ । 
বাজ্ বলে। 
আজি হত্যে জান নবেদুস্ট দষেণধন ॥ 
জন্মেজয বলে দ্লোণেব জন্ম কহ মোবে। 
মুনি বলে ভবদাজ গেলা গঙ্গাধারে ॥ 

৮০ 



ঘৃতাচীবে দেখিষা মুনিব বিন্দু খসে । 

দ্রোণাচার্ জন্ম লভে বাঁখতে কলমে ॥ 

আগ্নিবেণা মযানর স্থানে অস্বব্দযা পাষ | 
দুপদের ঠাঞ্জ লঘতা পায়্যা হষ্তিনাকে 

যায 

কূপাচার্ গৃহে দ্রোণ কথ দিন ছিল । 
কৌবঘ পাণ্ডবে নানা অস্ত শিখাইল | 

॥ 

দ্রোণেব গ্থানে একলব্য অস্ত্র না পাইল। 
ভক্তিতে মাঁটিব দ্রোণ অস্ত্র শিখাইল | 
দ্রোণ্রে আদেশে শিষ্য মূগয়াষ যায়। 
কুহ্তুরান্যে বাণ দেখ্যা অজ্ন শুধায় ॥ 

দ্রোণাচার্য মোব গুবু অজ্নেবে ভাষে। 

পার্থমুখে শনল্যা গুব্দ আল্যা বাজাব 
.. পাশে॥ 

গুরুরে প্রণাম কবি একলব্য আছে । 

মৃভকাতোমার মূর্তি অন্তর শিখ্যাষাছে॥ 
দূর্যোধন অজ্নেব বিল্মঘ লাগিল । 
একলব্র বৃদ্ধাঙ্গ্ঠ দক্ষিণা লইল | 
ব্ক্ষ-অগ্নে দিষা চাকা পক্ষে বেখ্যা 

থল্য | 
অজ:ন কাটে পক্ষেব মাথা কাঁহতে না 

হলা 
দ্রোণেব চরণে নক গঙ্যাষ ধাঁবল। 

ম্তীবে মাবিয়া পার্থ গুবুকে ছাড়াল্য 
সারাংসার যত বিদ্যা অজনে পড়াষ ! 
ৈশস্পাষন বলে বাজা কাঁহষে তোমায 
তাবপবে দ্োণাচার্য কহে শিষ্যবর্গে | 
দুপদে বাঁধিয়া বাট আন যাধ্যা বে | 

পে বাধা আন্যা দ্লোপচার্যে দিল 

॥ 

অধ রাজ্য ঘ্োণে দিয়া প্রাণ লয়যা গেল | 
তিকক্কাব পাধ্যা দুপ্র জপ ঘজ্ঞ করে 
ধন্টদ্য্র প্র জন্মে দ্রোণে মারিবাবে ॥ 

সহাভারত-"৬ 
৮৯ 

মহাভাবত 

দ্রোপদীসুন্দবী জন্মে যজ্জের বেদিতে । 
অুনেরে দিব কন্যা রাজা ভাবে চিতে”॥ 
অদ্বেব পবাঁক্ষা চাহে ধৃতবাম্ট্ রাজা । 
বিবিধ কবিল মণ্ড আল্য যত প্রজা 
ভীক্ম রাজা [ব্দুবাদি বন্যে গণ্ডে বঙ্গে। 
দ্রোণাচার্য আলা তথা শিষাগণ সঙ্গে ॥ 

গান্ধাবী বলা কৃম্তী কুরুনাবী ষত। 
ঝবকা উপবে বন্যে বাদা বাজে কত॥ 

দূর্যোধন সঙ্গ ভীম গদাযুদ্ধ কবে। 
বল্বান স্র্বলোকে বলে বৃকোদরে ॥ 

গুবুব আদেশে পার্থ অগ্রি-অস্ত্র এড়ে 1" 
আঁগ্মময হষ্যা জলেব কণা যত উডে। 

ববুদ-অস্ত্র তাবপব এড়ে মহাবল। 

চমতকাব লাগে লোকে দেখাইল জল ॥ 
বার়"-অস্ত রাখে বহে দাবুণ পবন। 
বাণেতে পর্বত পথ্বী কবিলা সজন 1 

লঃকি অস্ত্র রাখিতে অন হল্য লুকি। 
হাহাকাব কবে পর্বে অজনে না দেখি ॥ 
সাধিষা পর্জন্য-অম্ত আনে মেঘগণে | 

লোহাব শুকব কাব ভ্রমাইল বনে ॥ 
ম্যাধল ষতেক অস্ত কব্যা অনুভব । 

লাস সাবাস বলে স্ভাস্দ মব॥ 

গযব বিক্রম দৌখ পুলকাঞ্ছ প্রায। 
রবিন কুন্তীব দগ্ধ ধাবা বয়্যা যা ॥ 
অর্জনে কহেন কর্ণ অহংকার রাখ । 
বাণেব সন্ধান মোব লোচনেতে দেখ 

কর্ণ কহে অবে বাজা স্থা তোব সাথে। 
অন্য কেহ স্থির নহে আমাব সাক্ষাতে ॥ 
অজুনেব সঙ্গে বঙ্গে ছন্দবযুদ্ণ হয। 
হাহাকাব কবে লোক লাগিল বিস্ময় ॥ 
দূর্যোধন বলে মোব সঙ্গে রাজ্য কব । 
পদাধাত মাব শন্ুব মাথাব উপব॥ 



হু গাব 

নানা ক্ু এডে বাব কর্ণ বিচক্ষণ ! 
দৌখবা লইল ভস্ত্র ইন্দ্েন নন্দন ॥ 
ধনুর্বান হাতে কর্ণে কহে কুষ্তী-বালা । 
হেন কুঝি বম ভোবে প্রসন হইলা | 
কর্ণ বলে এখনি কাটিব তোবে বাণে । 
আজ্ঞা “দল দ্রোণাচার্য বুঝ দুইজনে ॥ 
দন্নব্ঘদ্ধ দেখে সর্ঘে থাকিরা গগনে । 
মহাবলবান বৃদ্ধ কবে দহনে । 
দলবদ্ধ কবিতে পাজিল দুই বাঁবে। 
হেনকালে কূপ কহে নভাব ভিতন্রে ! 

গহাবংশে জল্ম পার্থ জানে সব্জন । 

কহ দোঁখ কর্ণ ভু কাহার নন্দন | 
দ্র কবিবে কি নহ লমলব । 

ভঙ্গবাজ্য 'ব্লাঙ আমি মহাবীব কর্ণে । 

এই কালে রথ জাল্য দভাবভিতবে | 
গ্রণাম জবিবা অর্ণ চাপে বথোপবে । 

ভাঁন বীব বলে কর্ণ শুনবে বর্ধবি। 

রথেব লাবি হয্যা নাকিডি গিবা এব | 
মহান গক্ত বেন গাজা উঠিল । 

দূধেধন ভঈদ কাবে হাতে লাগিল । 

কবন্ত ভুণ্ডল ধবে কর্ণ গহাবথী । 
অঙ্গবাজো বাজা কর্ণ দোব দেনাপাতি ॥ 

আচারের জন্ম হল্য কলনের জলে । 
কুপাচাদেবি জন্ম শ্রস্তন্ডে হল্য। 

ভপ্পাতব যোগ্য কর্ণ শুন দুবাশষ | 
নভাদাঝে বর্ণে নিন্দ নমযাচিত নব 1 
সূর্য অন্ত হেতে বাহনভা নে 

ভাত্গবা । 

৮২ 

সতে ঘরে গেল কর্ণে গার্থে প্রশংদিরা । 
বরুদেব বন্দ্যা কবিচন্দ্ে চবণ | 

[গাহেন] ভাবত কথা শুনে দর্বজন ॥ 

জভুগৃহ দাহ 

বৈশম্পারন কহে শুনহ বাজন। 

তাবপব কি কবিল বাজা দুযোধন ॥ 

একাদিন মহাবাজা লব্যা গন্ভ্রীগণে ॥ 

হেনকালে কণক মাইল সেইখানে ॥ 
বাজা বলে ল্ণক দক বাদি কবিব । 
কোন বুপে পাণ্ডবের বিনাশ হইব! 
ভঈমার্ভনেব কল দেখ্যা বড় পাই তাপ! 
জেন্যা শন্যা শত্রু বাডাইল মোব বাপ « 
কর্ণ কষ শন জন্নি বাডাবাব নয । 

জম্বুকেব মন্ভ্রণা খুনহ মহাশঘ 1 

হবিণে গাবিতে হ্যন্ত কবে চিবকাল ! 
শাল কহিল ব্যাঘ্র ভাই থাকুক। 
নিদ্রাগত হবিণ-পরে ম্মষিক কাটুক । 
সূগেবে নাবিতে প্রাণে কহিত্যে না হব। 
মুবিক মাবুক যেথ্যা নভে বেট্যা খাব 
হবিণ ঘ:মাধ্যা আাছে দেখিবাবে পাব । 
আড মেব্যা চাবি পাঘ বিষদস্থে খাব । 
হবিণ জহলাব বে বৃববব বাঁপে। 

ল্নান কবিবাবে জন্বু পাঠাইল তাবে । 
নেকডাবে শাল বলে ধ্পানে চাঅ। 

ইন্দুবে 1কাণ্চিং ন্বি বাকি তুমি খাজ? 
আদবা শূগাল জাতি মৃগ কোথা পাই। 
কুচা কাকুড্যা দোব গেট ভব্যা খাই] 

পূগাল বলেন বক নগে বক্ষ ভূমি । 
কত বুবে জানে ব্যার দেখ্যা আপি 

আমি £ শর 



৮ 

“গৃথে মেয়্যা শাল পিল বাঘেব পায় । 

বাঘ শিকাবে আল্য বাজা কি হবে 
উপাঘ। 

ব্যাঘ্র বলে ওহে মিতা কোন পথে বাব। 

উপার বল প্রাণ আঁম পাব কিনা পাব॥ 

[তিনাঁদগ ঘেব্যাছে জালে পূর্বে আছে 
ফাঁক। 

অতি বেগে পালা বাঘ নাই ডাকে 
| ডাক॥ 

প্রাণ লব্যা ব্যাঘ্র এথা বনে বনে ছুটে । 

শাল আইল পুন নেকড়া নিকটে | 

ধূ্খাল বলেন বৃক সর্বনাশ হল্য। 

গাঁববাব সঙ্গে ব্যাঘ্র মূ খেতে আল্য ॥ 

শৃগালেব কথা খূন্যা নেকডা পালায । 

নকলে আসযা ফেব পাছু পানে চাষ | 

মোব ঘুদ্ধে বুক ব্যান্র পলাইষা গেল। 
নেউল কাঁববে যুদ্ধ মোবে সত্য বল। 

গালের তনে নেউল দিল ভঙ্গ । 

ইন্দুব চঞ্চল হল্য শুন তাৰ বঙ্গ ॥ 

দন্ত কডমাঁড় দিষা ধর্তে বায ঘাড়ে। 
প্রাণ লধ্যা ইন্দ্ব পালাল্য যাষ্যা গাড়ে ॥ 

শগালে খাইল মুগ শুন নপবব। 

যৌঘবে পাণ্ডব মেব্যা বাজ্য ভোগ কব 

ভাল ভাল বলে কর্ণ শকান দুঃশাসন। 

বাব্ণাবতে যৌঘব নির্মায দুযোধন। 
গমন উপবোধে বাজা কহে যাঁধান্তিবে। 
বাধণাবতে থাক এক বংসবেব তবে ॥ 
ভীম্মাদ্যে প্রণাম কার বাবণাবতে যায় ! 

য্াধাম্ঠবে বিদুব কহে মেলেচ্ছ ভাষায় । 
গণ্চভাই কুন্তী লঞ্গে চলে বাবণাবতে । 

হেনকালে আইলা কৃষক ঘ্াবকা হইতে ॥ 
সাবধান হয়্য বাজা কহেন ঠাকুর । 

যহাভাবত 

ন্লেচ্ছ ভাষায যত কথা কর্যাছে বিদুব। 
মোর্দেব ভবসা কেবল তুমি ষুপাত। 
বাবণাবতে যেথ্যো প্রজা পালেন ভপাত। 

বংসবান্তে কুন্তী দ্বিজে কবান্ ভোজন । 
চণ্ডালট আইল তাব পাঁচটি নন্দন ॥ 
ভেজন কঁবিষা তাবা শব্যা থাকে 

পাশে। 

পুবেচন আনি আঁগ্ন দিল দ্বাবদেশে। 
যৌষেব ঘবেতে ঘাঁদ লাগিল অনল ! 

আগনের শিখা উঠতে গ্নমণ্ডল | 

চিন পাধ্যা প্রাণ লক্ন্যা অজধন পালাষ । 

কৃম্তী ডাকে এবাব বাখহ ষদুবাষ ॥ 

যৌধবে আগুনে আমবা পচ্ড্যা মবি ! 
পবাণ বাঁসঅ আন্যা বাধন হবি ॥ 
গোবিন্দ ভাকিতে দেখে লুড্গ বষ্যাছে। 
পার্থ যাতে কপাটেব খিল ভাঙ্গা গেছে। 
দ্বাক্যুস্ত কবে ভীম গোভাবিব ঘাষ। 
গব্যা আম্যা বুঝোদব কান্ধে কবে মাধ ? 
কোলে কাব লই নকুল সহদেবে। 
অন আইল 'ফব্যা যৃধাঁন্ঠব ভাবে। 

ভীম বগল মহাবাজ না কাব ভয়। 

পূঝা বাহতে পাঁব আজ্া যাঁদ হয! 

দুই ভাষে তুিযা ধাঁবল দুই হাতে 
বেথে ধার বৃকোদব লুড়জোব পথে॥ 

তবী আবোহণে সুখে নদী হল্য পাব। 

আঁদ পর্বে কবিচন্দ্র কহে বসসাব ॥ 

,  ভাঁম কর্তৃক 'হিড়ি্ব বধ 

পুঝোচন বলে বাজা শত্রু সব মল্য। 
চণ্ডালী মব্যাছে বাজা আসিষা দৌঁখল। 

দূর্যোধন কর্ণ আদ আনন্দ হইল! 
দ৫শাসন বলে বাজাব শত্রু সব গল্য। 

ও 
ঘ 



গহাভাবত 

শুন্যা ধৃতবাণ্ট্র বাজা কান্দে উচ্চস্ববে ! 

যুধিম্ঠব ভীমাজন গেল কোথাকাবে | 
ফুধিষ্টির মহাবাজা ভমে ডাক্যা বলো 
জল আন মায়েবে বাখিয়া বটমযুলে ॥ 
জল আনিবারে গেল ভীম মহাশর | 
ভূতলে শুরিল সভে নিদ্রাতে আতর ॥ 
বসনে বান্ধিল জল নামি সবোববে ! 
মোম টানা বাস জল বন্দু নাই ঝবে ॥ 
জল আন্যা দেখে ভূমেপড়্যা বঁধষ্টির। 
তা দেখবা ভীমের লোচনে বহে লীব ॥ 
গালঙ্ক উপ্বে যেবা কবিত শষন। 

তাব দৃশা দাবুণ বিধি করিল এমন 1 
ওবে দুষ্ট দুর্যোধন তোব ভাগ্া বড়। 
এত বাল কাঁপে কোপে দন্ত কড়মড় | 

বৃধাষ্ঠির ধর্মবীব আজ্ঞা নাচ কবে। 
বান্ধব সহিত নিতে পার ঘমঘবে | 
সঘনে নিঃন্বাস ছাড়ে এড়ে বীর ডাক। 
গৌঁফে তাব দিয়া বাব হাতে দেই পাক। 
পদমূখ পাখালিষা সভে খাইল জল 
উঠিয়া বাঁসল লভে কত হল্য বল॥ 

বৈশম্পায়ন বলে বাজা কবহ শ্রবণ! 

সেই বনে হাঁড়ন্ব হাড়ন্বা বাক্ষস দুজন ॥ 
'হাঁড়ন্ব ভাঁগনী পাঠায় জানিবারে বার্তা! 
ভাঁমে দেখি বান্ছলী কামে হল্য আর্তা ॥ 

মানুবাীব মূর্ত ধবি নিল পারি । 
বিপত্যেব চোব বিভা কব মহাশষ ॥ 
ভীম বলে মা ছাড়িব মোব যোগ্য নষ। 

কোন তুচ্ছ 'কবা তুঁঞ তো হত্যে কি 
হয।॥ 

ভগ্নীর বিলম্ব দৌখ হাড়িদ্ব আইল। 
ভাঁমের কাছে তারে দেখ্যা অনেক 

ভাঙ্গল! 

৮৪ 

দ্ুধার্ত বাক্ষদ আল্য হইল সঙ্কট । 
তোমারে বব্যাছি আমি ঝাট তুমি উঠ? 
ভীম বলে নিশাচবা না দেখাসি ভয 
পদাঘাতে এখাঁন লইব মালয় | 
বাক্ষপ বলে বিধাতা আহাব দল মোরেঃ 

মান্ষে মাংস আজি ভবিব উদবে ॥ 

ভীমের বাভিল ঘৃদ্ধ বাক্ষসেব দাথে 
বাশ হাত ঠেল্যা ভাঁম পেলে বাক্ছসেতে ॥ 
মহাশব্দে গাছ পেল্যা মাবে দুইজনে? 
বাক্ষস পাইল ভ্লাস গাছের চাপানে ॥ 
শব্দ শুন্যা ধুধান্ঠব অজর্যন আইল 
হিড়িত্বাকে জিজ্ঞাদিতে সবল কাঁহল | 
মোব দ্বামী বুকোদব বনেব ভিতবে 
পহোদব তাব সঙ্গে ঘোব বুদ্ধ কবে ॥ 
অঙ্র্ন ডাকিবা বলে গাব নিশাচবে | 
পুনিধা বাডিল বণ কহিএ তোমাবে ॥ 
এত শ্ন্যা ভীম তাবে ধবিলেক ঘাড়ে ? 
বাহ্ ধব্যা ঘুরাইব্লা পাথবে আছাডে ॥ 

রাক্ষন যৃদ্ধেতে মল্য ঘযচল প্রমার্দ । 
কাঁবচন্দ্ু বলে কীব ছাত্ডে 'স্ংহনাদ। 

ভদম-হিড়িদ্বার বিবাহ ও 
ঘটোথকচেব জন্ম 

ভাম বলে রাক্ষসী ভাষ্যেব হও সাথী । 

'হাঁডদ্বাবে বাঁধবাবে তুলে পেলা লাথি? 

বাক্ষন্দী কুন্তীকে কষ কি বলিব আমি 

কাম দুঃখ বিশেষে সকল জান তুমি ॥ 

ভীম অজর্নেব ভয় বাক্ষপী কুন্তীকে কয় 

অগ্ো দেবী লইলাও শবণ । 
গতি কাব বাব যাবে 

নে চাহে মারিতে মোবে 

রন্ষমা কর জকাল মরণ ৷ 



বণ কারলাঙ তব লুতে। 
£মোবে ছাড্যা উচিত নয 

আমা হত্যে ঘত হয 
ঠাকুবাণী জীনিবে পশ্চাতে | 

মাযেব আদেশ পাষ- 

নিশাযোগে আনে তায় 

ভীম তাবে কাঁবল গ্রহণ । 

নন্দনাঁদ যত বনে ক্লীড়া কৰে দুইজনে 
বাক্ষপীব হইল নন্দন ! 

'ঘটোত্কচ থল্য নাম 
বিধাতা তহাবে বাম 

পুত্র লঘ্যা চলে িনকেতনে | 

হ্মবণ কবিহ কালে নিবেদষে পদতলে 
এত বলি কিল প্রস্থানে 

হেনকালে আল্য বেদব্যাস | 

খাদ পর্কেব কথা ভাবত সঙ্গীত গাথা 
কবিচন্দ্র কবিল প্রকাশ | 

পান্ডঘদেব একচন্রাব ব্য 

ব্যাসে পায্যা কুন্তী দেবী কবযে বোদন। 
কুন্তীকে কহেন ব্যাস প্রবোধ কন ॥ 

তব প্র বাজা হব হান্তনানগবে । 
একমাস একচক্রাষ ব্রাহ্মণেব ঘবে ॥ 

পাণ্ডব বাঁহল গিষা রাক্ষণেব ্থানে | 
শীচ ভাষে (ভিক্ষা মাগি নানা ধন আনে 
যথাকালে কুন্তীদেবা কাঁবল বন্ধন। 
একা গণি অর্ধ তাব ভীমেব ভক্ষণ ॥ 
চাব ভাই 'ভক্ষাষ গেলা বাখি বূকোদবে | 
উঠিল ব্লন্দন বোল ব্রাঙ্গণেব ঘবে | 
কুন্তীবে পাঠাল্য ভীম শ্যানঞজ বোদন। 
রাহ্মণেবে কুল্তী বলে কান্দ কি কাবণ॥ 

কন্যা পত্র কোলে কাঁব নাবী পানে চাষ। 

মহাভাবত 

প্রভাতে বকেব পালা ?ক হব উপায॥ 

মহাদুঃখমেচন কবিতে কেহ নাঞ্ি। 
সমঘ নিকট হল্য বাব কাব ঠাঞি | 
ববাতিব দৌহিত্র কাঁবল তাবে শ্বাথ 
দুহিতা তনষে স্নেহ.আমাব লমান | 
ব্াহ্মণী বলেন প্রভূ কাব নিবেদন । 
জনম লভিলে হয় অবশ্য মবণ ॥ 

পদে মন থাকে ঘাঁদ পাঁতিলোক পাব। 

শোক মোহ দূৰ কব আম কালি যাব । 
দ্বিজ বলে তুমি মল্যে বাঁচে নাকি প্রাণ । 
মংস্য মাংস ত্যাগ কব্যা যেমন সফচান। 

বাপেবে প্রবোধ কবি কহেন দুহিতা । 
আমি যেষ্যা সভাব ঘুচাব মনোব্যথা | 
আমি জিলে নাবিব কবিতে উপগাব। 

প্রাণ 'দিষা প্রাণ বক্দা কববিব সভাব ॥ 

জীবনে মবণে বাপা সবা পাবে পীড়া ! 
অন্য দেশে যাহ এই পাপ দেশ ছাড়া | 
ভগ্নীব শুনিষা কথা সহোদব বয়। 

জামি জিতে ভগ্নণ গো তোমাব কর্ম নয | 

তোমা হত্যে বাপেব হব পহুণ্যেব স্ব । 
আমি প্রাতে যাব কালি দূব কব ভষ। 
প্রাণ দা মা বাপেব বাখিব জীবন । 
দাবুণ বাক্ষদ মোবে কবূক ভক্ষণ | 
ব্াহ্গণী বলেন মোব আব কেহ নাঁঞ ।. 
না জানি দাবূণ বাঁধ কি কবে গোসাঞি। 
শীফূত গোপাল সিংহ নৃপাতি-আদেশে । 
আদি পর্বে বদকথা কবিচন্দ্র ভাষে | 

ব্রা্গণীব শোক 

বাছাবে কবিষা কোলে 

ভাসে মাতা অশ্রুজলে 

গলা ধাঁব কবেন বোদন । 

এ 



গহাভারত 

কেহ সোর নাহি আব 
ঘব হলা অন্ধকার 

চান মুখে কবধে চুদ্বন | 
কি বল্যা বলিব যাহ তুমি। 

নিরথিতে চান্দ মুখ বিদাবিয্লা যায বুক 
কি লয়্যা থাকিব ঘরে আমি ॥ 

গলায় বাম্ধিয়া তোবে পলাইব দেঁশান্তরে 
সত্য নন্ট হয লোকে পাপ। 

রাতো না দেয় মোবে 

মা হয্যা মারিব তোবে 
এত খানি কবে তোব বাপ। 
এ ঘোব 'বিপত্য হল্য বড় । 

যাইব বকেব পাশে এই মনে যাস্তি আসে 
একত্তবে সবে" হয্যা জড় ॥ 
থুকিব দাবুণ বক পেটে। 

গলা ধাঁব বস্য কোলে 

বাঁধ ফাঁস দিল গলে 
মূখ নিবাঁখতে বুক ফাটে 

বকে মদখে অঞ্খধাব 

বাধ্যা পডে আনিবার 
অতুল সম্পদ নাঁঞ বুচে। 

দিজ ককিন্দ্র কয় পুত্র শোক যাব হয 
মরিলে নাহিক তাপ ঘুচে ॥ 

ভশম কতক বকবধ 

কুম্তী বলে মহাশষ তব কথা বঙ্গ। 

বিপ্রের বিপাত্ত লাগে ক্ষেত্রিদেৰ ধম ॥ 

কাহারে না কয্য তাবে করিবে সংহার ৷ 
মহাবীর বণধীব তনষ আমার ॥ 

রাণী বলেন মোরা কব নাঞ& কাবে। 
বুস্তী সব বিবরণ কহেন ভীমেবে॥ 
ভম বলে দ্বিজ লাগি ত্যজিব জীবন । 

বাজারে এসব কুস্তা কহিল কারণ ॥ 
ভাইকে পাঠাব আম রাক্ষস গেচর 1 
ভাঁম হেন ভাই মোৰ প্রাণেব দোসব ॥ 
কুন্তী বলে ভীম মোব যখন জীন্মিল। . 
জগ্গদল পাথর ছিল চূর্ণ হ্যা গেল ॥ 
যাব ভযে দুরযোধন চমাকিযা উঠে । 
ক কবিব নিশাচব তাহাব 'িকটে | 
অগো মাতা নগবের লোক পাছে 

, জানে। 
বাজা বলে তব বাক্য লাঁঙ্ঘব কেমনে ॥ 
বিপ্র উপগাবে যদি প্রাণ মোব যায় । 
কে লাঁত্ঘব তব আজ্ঞ বাল গো তোমাষ 

বৈশম্পাষন বলে ভীম চলিলেন প্রাতে 
শকটে চাঁপিয়া যান ডালি অন্ন হাতে | 

বকেবে ডাকিযা অন্ন বকোদব খান । 

হাতে কাব ডালি অল্নেব গ্রাম দেখান ॥ 
মোঁদনী কাঁপাধ্যা কোপে ধাষ কোপ 

দুস্টে। 
চাঁপযা চাপড বাব মাবে ভীম-পন্টে | 
মাবষে মুট্রক কিল নাঁঞ গণে তাষ। 

বক্ষ বাজাই্যা অন্ন বূকোদব খায় ॥ 
ভোজন কবিষা সাঘ ভীম মারে চড। 
ভমে পড্যা বাক্ষদ কবয়ে ধ্ডফড | 
আপনা সাবিষা পুন মুখ মেলি চাষ । 
পদাঘাতে বকে মহা কাবলেক প্রা ॥ 
দক্ষিণ হাতেতে শিব ধড় বাম হাতে । 

দিগুণ কবিষা পেল্যা বাখে অবনাতে | 
ব্রা্মণে কাহয়া মায কহে সমাচাব। 
কোলে কব্যা কুস্তী বলে শাধলে দুগ্ধেব 

ধাব। 
দুষ্ট বক বধ এত দুবে হল্য সায় |' 
গোপাল দিংহেব জয কব যদুবাব | 

৮৬ 



খাণ্ডবদের দ্রৌপদী স্দষ়ণ্বর দভায় 
গামল 

জন্মেজয় বলে মোরে কহ তপোবন। 
পৰে কি কবিলেক তাৰ ভাই পণ্ুজন ॥ 
বৈশব্পায়ন বলে বাজ অপরে বড। 
দ্জাারে ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ হল্য জড় ॥ 
গাণ্জালেবে যাব চল দ্রৌপদী স্বযম্ববে | 
ভিক্ষুক রাম্ষণ গেল ভিক্ষা মাগ্িবাবে । 
তত্ব পাল্য একে একে বাজ বৃধাষ্ঠব । 
পূলকান্ছ হল্যা ধনঞ্জষ মহাবীব। 
হেনকালে সেই স্থানে আল্য বেদব্যাস। 
গাণ্থালেরে যাহ বলা কবিল আম্বাস | 

দর্ব দশা সুখ পাবে ভাই পণ্চজন । 
পাঞ্জালেতে পাইবে কৃষ্ণ দবশন ॥ 
কোন এক খাঁষব কন্যা হব আবাধিল। 
গণ মুখে পঞ্চ পাঁতিব বব সেই পাল্য | 
কন্যা বলে এক পাঁত ইচ্ছা কাব আমি 1 
পঞপতি কি বুবিধা বব দেহ তুম ॥ 
শিব কহে বাক্য মের.বৃথা নহে কবে। 
পণ্ণপতি গুণবতা দেহান্তবে পাবে । 

নেই কন্যা জাম্মিলেন দ্ুপদে ঘবে। 
তোমাদের পত্রী বাধ নিবমিল তাবে । 
ব্যাসে প্রণমিষা সব কহিলেন মায়। 

নিশাষ জনালিষা উচ্ক্ উত্তব মুখে যাষ ॥ 
অগ্গাবপর্ণক নামে গম্ধর্ক আছিল। 

অজনুন সহিত তাব ঘোব যুদ্ধ হল্য 
বথ পোড়াইযা ধবে গন্ধবেব কেশে। 
কুম্ভীনসা নাবী তাৰ পদে গন্ে ত্রাসে। 
যাধান্ঠিব তাব মৃত্যু কাঁবল বাবণ। 
মিন্রতা কবিল দৌহে বুঝিষা কাবণ ॥ 
পব্ম কৌতকে আঁত হইযা সত্ববে। 
পাঞ্জালেতে পাঁচ ভাই চললা উন্তবে॥ 

৮৭ 

মহাভাবৃত 

ভিক্ষুকে দেখিয়া পতে কবে অনাদর । 
কেহ কহে কহ দ্বিজ কোন দেশে ঘর ॥ 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ মোবা বিদেশেতে আছি! 
ত্রোপদাব গ্বষন্বর দেখিতে আন্যাছি। 
সেনায় পৃবিত স্থান আশ্রষ না পাষ। 
কুম্ভকাব-শালে থাকে কাঁহরা তাহাফ। 
পদ বাজ চিত্তে এই দে কামন্ 

বব পরীক্ষার তবে সমব সুধীব। 
রাধাচক্র পণ কব্যা বাখে ধনূতীব ॥ 

বাধাচক 'বান্ধ ষেবা ভুমেতে ফোঁলব। 
ববণ কাবিলা তাবে ভ্রৌঁপদীবে দিব | 
দেশে দেশে এই কথ! হইল যোবণা। 

্ব'্বব শৃনিএ্জ আইল সর্বজন ॥ 
দূর্যোধন আদি বাজা আইল পাঞ্ালেতে & 

কৃষঃ বলবাম আইল দ্বাবকা হইতে 
দ্ুপদ পাহষা প্জে রামকৃষেরচরণ | 
স্ব্ন্বব স্থানে মণডে বসে সর্বজন 

ভীম্ম দ্রোণ কপ কর্ণ অম্বথমা আদি । 
বাঁসল তেক কাব কে কবে অবধি | 

ষোড়শ দিবস গবে ববণেব তবে। 
দরৌপদীবে ঘন্টায় আদিল সত্ববে | 
দাঁধ অক্ষত অর্থ) কাঁববা ভাজনে। 
মাল্য মঙ্গ্লাদ গন্ধ বাখে সাবধানে 

নুবেণা বুন্দবী শ্যামা ধাব পানে সষ 
দ্রৌপ্দীব বৃপ দেখ্যা সর্কে মোহ পাষ। 

বর্ষণের সমাক্গে পাণ্ডব দুই জন | 
ভঈমাজ্নে চিনিতে না পাবে কোনজন | 
সভা মধ্যে ডাক্যা বলে রাজাব নন্দন | 
বাপেৰ প্রাতজ্জ মোব শুন সুজন ॥ 
শ্রীফত গোপাল 'সিংহ দেশে গজপাতি ! 
দ্বিজ কব্চন্দ্র গাষ ভাবত ভারতী ? 



দু'পদের প্রতিজ্ঞা 

কাঁহ ধত নপেস্থানে এই ধন পাঁচ বাণে 
বাধাচক্লে ভেদ কব্যা পেলে । 

শুন ধত নূপববে দ্রৌপদণ বারগ্না তাবে 
গভা মাঝে মাল্য দিব গলে | 

ধৃঙ্টদ্যম্ন তাবে কয় ভখিনী না কব ভষ 
এই দেখ বাজা দুষেধন। 

কণ' শক্যান বুক চাবুনেতে চায়্যা দেখ 

পর্বে সহ বাব দুঃশাসন । 
অ্বথামা ভুবিশ্রবা কিং বাহলীক ফিব 

দস্তব্ধ শৈল্য শিশুপালে। 
অপব যতেক ভূপ' কামেব লমান বূপ 

বামকৃঞ₹ক দেখ এককালে ॥ 

দোপদীবে একে একে দেখায সকল ভূপে 
দাণ্ডায্যা বাহল একদেশে । 

প্রবন্ধে ধনুক ধবে কেহ বা নাহিক পাবে 
সমাজ সহিত সর্বে হাসে ॥ 

খাঁ বা ধনুক ধবে গুণ দিতে নাহি 
পাবে 

কোপে কাঁপে বড ব্ড বব! 
দুর্যোধন কর্ণ আদি শিশুপাল গ্ণনিধি 

এই সব ছ'ড্যাছিল তাঁব॥ 
দ্রোণ কৃপাচার্য বামে বনিযা আছএ বামে 
সংকেতে কবিল কৃষ্ণ মানা । 

দপদ ভাবষে ব্যথা দ্রোপদীব হেট মাথা 
বিশ্ধিতে নাঁবল কোন জনা ॥ 

ঘজ কবিচন্দ্র কয বাজা নব পবাজয 
অজর্টন উঠিল হেনকালে । 

: বপ্র যত কাঁপে হ্রাসে কেহ কেহ কটু 
ভাষে 

আনান্দত মদন গোপালে। 

৮৮ 

অজ:'নের লক্ষ্যভেদের উদ্যোগ 

কেহ বলে থাক থাক কেহ বলে রস্য। 

দ্বিজগণ বলে মন চুপ দিযা বন্য | 
তো হত্যে বিপ্রেব প্রাষ হব হতাদব। 
কেহ বলে ঢেকা মাব্যা উহাধ দুব কর। 
দিজেবে দেখিযা কোপে যত বাজাগণ। 
কেহ বলে কি সাহনে আহি ব্রাহ্মণ | 
কর্ণ দুযোধিন আদ হল্য পবাজয। 
ধনুক টানা বিষম কর্ম ভিক্ষা মাগা নয় 
বাম কহে পাঁথবীব বাজা আস্যাছিল। 

কোন বাজা হত্যে চকু বেন্ধা নাই গেল ॥ 
বাজকন্যা লভা নিন্দা ফিবযা যাঁদ ধাবে। 

, তোমাব আমাব তবে কলঙ্ক বাহবে ॥ 
উচ্চ বা প্রধানে দোষ বলে বলবাম । 

চক্র 'বিদ্ধ্যা গেলে তব ধশেব বাখান॥ 

এত শুনি বলে কৃ্ণ বলদেবেব কানে। 

কে বিম্ধিতে পাবে চক্র ধনঞ্জয বিনে | 

বাম কহে পান্ডুপদন্র যৌঘবে মব্যাছে। 

কৃষ্ণ কহে মবে নাঁঞ সভে বাঁচা আছে ! 
পাণ্ডব আমাব প্রাণ শুন দাদা বাম। 

হেব ধনঞ্রষ ভাই দেখ বিদ্যমান | 
এত শুনি পার্থে দেখ্যা বামেব আনন্দ । 
গোপাল সিংহেব জয কবুন গোবিন্দ 
ধন নিষেধ নাহিক কাব মানে। 

ঈশানে প্রণাম কাব কৃ ভাবে ধ্যানে | 
সকল ছাডিযা গোঁবন্দের পানে চাষ। 

সংকেত কাঁবষা প্রভু তাবে দিল সায ॥ 

গোবিন্দেব আজ্ঞা পাধ্যা ধন যাধ্যা তুলে । 

ধনূকেতে দিল গুণ খসাইযা পেলে । 
গুণ দিয়া টৎকাবিতে ঘোব শব্দ হয। 
বীব ঘটা চমাকিত লাগিল ?বন্ময ॥ 



ধন হাতে দাণ্ডাইল কুন্তীব নন্দন । 
বাণে বাণ এড়্যা বন্দে গুবুব চব্ণ ॥ 
তা দেখিষা দ্রোণাচার্ধ ভাবে মনে মনে। 

এই বিদ্যা জানি আমি 'দযাছি অর্নে ॥ 
ছল ছল আঁখি গুব ভীম্মদেবে বলে। 
এই শিশুব জন্ম হবে তোমাদেব কুলে 

ভাঁম্ম বলে সত্য হব তোমাৰ কন । 
ছাওমালেব বূপ দেখ্যা কান্দে মোব মুন | 
কুমৃতি কপট কুচ্ছিত দূর্যোধন । 
যৌঘবে পোড়ায়্যা মাল্য পান্ডুপগণ | 
ভ্রোণাচার্ষ বলে ভীম্মে দেখিয়া ব্লা্মণে। 
পাসাবষা ছিলাঙ মনে পিল অজর্ুনে। 
কি কব দ:ঃখেব কথা ফাটে মোব বূক। 

মনেতে পাঁডল মোর অজর্যনেব মুখ 1 
বঙ্গদেব বন্দ্যা কবিচন্দ্রেব চব্ণ। 
[গাহেন] ভাবত কথা শুন সর্ধজন | 

অজযনের লক্ষযতেদ 

ধনুক তুঁজিষা হাতে বাব দিল গুণ । 
পঁচি বাণ মহাবীব জখুড়ল অজ্তন। 
সবে কষ বিপ্র নয ক্ষেত্রিয হবেক। 
এইবাব বাধাচন্ত এমনে বিন্ধিবেক | 
আকর্ণ পৃবিয়া যে এঁড়ল পাঁচবাণ। 

ভূমেতে পাড়িযা মচ্ছ কবে খান খান। 
জয়ধ্বনি মঙ্গল বাজনা হবিবোল 
গ্ষেবিন্দেব প্রেমাবেশ হল্য মহাবেল । 
আকাশে দুন্দুভ বাজে পুষ্প বাবিষণ। 
বসন ঘুবাধ্যা নাচে ষতেক ব্রাহ্মণ | 
অজর্টনে কবিধা কোলে বিপ্রবর্থ নাচে । 
ধর্ম সত্য কৃ সত ব্রন্ধতেজ আছে। 

ত্রোপদী দিলেন মালা অজর্বনেব গলে। 
ধন্য ধন্য অগ্রগণ্য সাধু সাধু বলে॥ 

৮১ 

মহাভারত 

দূর্যোধন আদ কবি যত রাজা কোপে । 
দুঃগদে কাটিব আজ বাথে কাব বাপে! 
সাঁজয়া চলল ঘ্ধে কবিবাবে বণ। 
বুপদ লইল ?গযা দিজেব শবণ | 
আশ্বাস কবিষা ভীম উপাড়িল বৃক্ষে । 
হাতেতে চুঁচিষা পত্র ধাইল অলক্ষে | 
বণে বেডা 'দিষা বীর মার মার ডাকে । 
বথ বথী ঘোভা হাতি নাশে লাখে লাখে ? 
কুঁপিষা দুহাতে ভাঁম বাড়িয়া চলিল। 
বকতে বাঁহল নদশ স্নো ভঙ্গ দিল । 
গোবিন্দ বলেন বলদেবেব কানে কানে । 
প্রলঘ হলা জীমাজুন দোহে নামে বণে | 
কর্ণ অজনেতে রণ ভাঁম শৈল্য সাথে । 
দূর্যোধন যুদ্ধ কবে ঘিজ হাতে হাতে | 
ঘত ছিজগণ নভে অজনেব পক্ষ । 

মাবযে ফালানা সেনা পড়ে লক্ষ লক্ষ 
পবাভব হষ্যা কর্ণ ভযেতে পালাষ। 

দুযোধন দুঃখ পায্যা কবে হাষ হাষ। 
মনে মনে গৃণে কর্ণ বড হল্য ঠেক। 
বাম কৃষ্ণ ইন্দ্র কিংবা অজর্ুন হবেক ॥ 

শৈল্য ভে ঘোব যুদ্ধ অবনীতে পাড়ে । 
ভূমে ধসাডিযা মুখ চেপ্যা ধরে ঘাড়ে ॥ 
টিটকাবি দিঘা যত বারবর্থ হাসে । 

না বধিল ভঈম তারে পালাইল ভ্রাসে । 
রাহ্মণেব সঙ্গে যুদ্ধ কব অকাবণ। 
হিত পথ কথ্য কুষ্ণ কবিলা বাবণ। 
বিপ্রথণ অজর্তনে বেডিষা লব্যা বায । 

দ্রৌপদী স্যম্বৰ কবিচন্দ্র গাষ । 

কুন্তীর আাদেশ 

বাদাঘ বাসা কুল্তী ভাবে মনে মনে । 
ভীমা্ন কেন নাঞ্ক আল্য এতক্ষণে । 



মহাতাননীত 

অপরাহে গেলা দৌহে জননীব পাশে । 
প্রণমিঞা পুটপাণি ভীমাজ্ন ভাবে ॥ 
এক দ্রব্য আজি মোবাপাধ্যাছি ভিক্ষা | 

উচিত যে হয কব নিবোদিলাও পাষ॥ 

দ্রোপদীবে না দৌখষা কহে ভীমাজনে। 
বিভাগ কবিষা ভোগ কব পঞণ্জনে॥ 

পণ্চাত কন্যারে দোঁখ কুন্তা ববে হায। 
কম্টে কৃহলাঙ আমি ?ক কাঁব উপায় ॥ 

যুধিষ্ঠির ধর্মধাঁৰ কহেন অজর্তনে | 

জিনিয়া আন্যাছ তুমি কবহ গ্রহণে | 
বীব বলে না কাঁরহ অধমেব ভাগ্গী। 

দ্রৌপদীবে আনিবাছি সভাকাব লাগ্ি। 

তুমি আগে ভীম তবে তাবপবে আমি । 

নকুল নহদেব পাছে হবে পণস্বামী | 

ব্যাস্গের বচন ঘুধিষ্িবেব পড়ে মনে । 
ভ্রাতুভেদ প্রায় বিধি কৈল এতাদনে ॥ 

যাধান্ঠিব নানামতে ভাবতে লাগলা । 

'হেনকালে সেই স্থানে কৃষ্ণ বাম গেলা ॥ 

যুধিষ্ঠিবে প্রণাম কাঁবল কৃষ্ণ ভোলে। 

বাহু পসাবিধা বাজা কবিলেন কোলে | 

ভীমেবে স্ম্ভাষ কাঁব পার্থে কোল দিলা। 

নকুল সহদেবে ভাবে আশিস কবিলা | 

রুষণ রাম লজ্জা পায়্যা ধীঁবে ধীবে আলি। 
প্রণমিঞ্া দোঁহে' বলে কিবা কব পিসাঁ। 

কুম্ত বলে কেও বাপ চিনতে না পাবি। 
বাজা বলে দেখা দিতে জাইলা বামহবি | 

কুম্তণ বলে কেও বাছা রট কৃষ্ণ বাম। 
[ি দোষে আমাবে বাছা হলি তোবা বাম। 
এখন গোবিন্দ তুমি আছ কোন নাটে। 
ভাল বাছা 'িসাীবে বূলালা হাটে হাটে॥ 

বনে বনে ভ্রমণ কবাধ্যা যুধিষ্ঠিবে। 

শত্রুবে পম্পদ দিষা বস্যা থাক ঘবে॥ 

8০ 

শুন কষ তোরে কাঁহ কি তোব মহত্ব। 

হন জন হেলা কবে হাসাল্যে জগৎ । 

ওহে বাপন বলবাম কৃষে তুমি বল। 
কিনা জান অভাগীৰ জন্ম দ;ঃখে গেল | 

ওহে কৃষ্ণ ওহে হবি তব কথা খ্যাত । 
আম্বাস কিয়া কষ্ট কেন দেহ এত | 

শোকেতে আকুল অন্য বাক্য নাঁঞ মুখে ।! 

কান্দিয়া কৃষেবে কুন্তী কাবলেন বুকে ॥ 

্রীফৃত গোপাল সিংহ দেশে গজপতি 

তাব শত্রু দর্বথা যাউক অধোগাতি ॥ 

রুষে্র নিকটে কুণ্তীব বিলাপ 

কৃষেবে কবিষা কোলে ভাসে বুস্তা 
অশ্রুজলে 

এই ছিল কপালে লিখন। 
কুমন্ত্রণা পদুত্রে দিল যৌঘবেতে মেব্যাছিল 

বিদুব হত্যে বাঁচিল জীবন । 
শুন কৃষক তাবপব বনে ভ্রাম নিবন্তর 

দাবণ বাক্ষস এক আল্য। 

ভীম না থাকিত যাঁদ শন ওহে দ্যানিধি 

হিভম্ব সভাবে খায্যাছিল। 
কাহতে মনেব দুখে একচক্রায দাবুণ বকে 

ভাগ্যে পুণ্যে'ভীম পাল্য বক্ষা । 

আসি দ্রুপদেব দেশ পথে পাল্য বড় ক্লেশ 
অধ্গাবপণেব সঙ্গে কক্ষা ॥ 

থাঁক কুন্তকাব শালে পাক কার 
সম্ধ্যাকালে 

অর্ধ গণ ভীমের ভক্ষণ । 

রাজা হষ্যা মাগে ভিক কেহ কষ ধিক ধিক 

তৃণশয্যায কাঁবএ শন | 

পাঁবধান যেন খণ্ড বাজ্যপাট লণ্ডভণ্ড 

তৈল বিনে গাষ উডে খড়ি ॥ 



শহাভারত 

গালান চাপান্যা গায় শীত নিবাঁবনে তাৰ ভক্ষ্য আদি বহ্ স্ব্য বাখে গৃহ ভবি| 
অনল সৌব্যা গায় দডি। সেই ঘরে বাখিল পাশ্ডব পণ্চজনে । 

পাক কাব শাকগাত ভূমে বাছা খায় ভাত খোপালসিংহের কৃষবিনে নাঞি ধনে । 
যেজন ভুগিত স্বর্ণথালে। 

মা হয্যা দেখিতে দুখ বিদবিয় খাষ বুক বৈষাব বিষ্ুতব অংশ উদ্ধাবিল মললবংশ 
অগ্ব কি আছএ কপালে । হয় না হবেক না এমন বাজা । 

তুম কৃষ পবাংগ্ব কিবা ন' কবিতে পাব লঙ্গমীবূপা বাজধানী আমি কি বলিতে 
দুই এক বলি অন্তাপে। জানি 

গবকালে তৃমি গতি উদ্্যবিবে ষদুপতি পূত্রবং পালে সব প্রজা 

পড়িযাছি এই ঘোষ পাপে ॥ ্পূঝ ভাবত কথা ব্যাস বিবচিত গাথা 
কুম্তীব ধাঁবধা পাষ আম্বাশিলা যদুবাষ মন দিয়া শুন সর্বজনা 

ক্ষেমা কর ওগো পিসী বোষ ) মহাবাজা সুপ্শ্ডিত হবিনামে বড় প্রত - 
সকল কবধে কালে বাব যেবা আছে ভালে ককিন্দ্র কিবলা কনা | 

কপা কব কাব নাগ নেষ। ঢা 
অনুতাপ কব বৃথা যদি না আনিতে হেথা গঞ্চভ্রাতার পাহত দ্রৌগদণীব বিবাহ 

ঘৌপদা লক্ষযীবে কোথা পাতে । শুন শুন মহাবাজা কহে মুনিবব । 
ল্রীরণপো বধ গালে পদ এখন. দ্রৌপদীব বিবাহ শুনহ অতঃপব। 

ট আল্যে গেলে শাদ্ৰ ছাড়ি অস্ত্র তারা দেখে একমনে । 
ভোজন কবিব উহাব হাতে ৭ সবক্ষণ অন্তর এস্ব দেখে গণ্চজনে॥ 

ুম্তীব তুষিল মন প্র্ণমএধ নাবষণ লোক যায়্যা বিবাবযা বাজাবে কাহিল । 
কৃষ্ণ বাম হইলা বিদায। প্রভাতে দ্রপদ মন্তীগ্গণ সঙ্গে গেল। 

দ্বিজ কব্চন্দর কষ গোপাল সিংহ জঘ কে তোমবা আমাবে কব্হু পকিয়। 
কব সদা প্রভু যদুবাধ । পন্দেহ ঘুচুক মোৰ দৃব কব ভষ ॥ 

এত শুনি মনে গুণি যুধিষ্থিব কয । 
ভীমাজ4ন দ্রৌপদ? লইবা যাঁদ আলা । পাঁচজন বাঁট মোবা পাল্ডুৰ তনয। 
ধন্টেদ্যেন পাছু গাছ; লকাধ্যা বাল । এত শুনি নূপমণি বাহু তুলি নাচে। 
অন্ন ব্যঙ্জন কুস্তী পাক কব্যাছিলা। বাসনা হইল পণ“ তপফল আছে ॥ 
দ্োপদী গাইষা আজ্ঞা সভাকাবে দিলা বাজা বলে অজঃন আমাৰ বাকা ধব। 
কুশ শব্যায় পাঁচ ভাবে কবিলা শয়ন। দ্রোপদীবে মোব বোলে অদ্য বিভা কব 
ন্তাব পদতলে কৃষ্া নিদ্রুষ অচেতন য্যাধাম্টিব বলে বাজা নাঁঞ বুঝ তুমি। 
ধনটেদাম্ন বিবাবিষা কাঁহলা বালরে।  দ্রৌপদীবে বিবাহ কাঁবৰ আগে আমি |. 
লোক য়া প্রভাতে লইলা অন্তঃপুবে॥ রাজা বলে ধর্মে যেন লাঞ্ি হব ঠেক। 
মন্ত্রীর সাহিতে বাজরা মন্দা কবি। তুমি বা অজ:ন বিভা কব দুয্যেব এক! 
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'মহাভাবত 

'মাম্নেব কন মোবা.লাঁধ্ঘতে না পাবি। 
তোমার দহতা হব পাঁচ জনাব নাবা ॥ 
এত শন মনে গণ কহে নূপমাণি। 
এক কন্যাব পাঁচ স্বামী কোথাহ না 

শুনি | 

পণ্জনে সূতা দিতে দ্রুপদেব হাস । 

হৈনকালে সেইচ্ছানে আল্যা বেদব্যাস | 
পাদ্য অর্ধ প্রণমিঞা সভাই পঁজল। 
প্পদ কাবণ ঘত 'দকল কাহিল 
বেদব্যাস দ্রুপদেব ধাঁবলেন হাতে । 
গেহে প্রবেশিলা কুন্তী পণ্পনত্র দাথে। 
ব্যাস কহে বি“বভূক আব খতধাম । 
শাবি শান্তি তেজস্বী পঞ্জনাব নাম | 
প% ইন্দ্র উপাখ্যান দ্রুপদদে কহিল । 

পবম আনন্দ চিত্তে সন্দেহ ঘূচিল | 

সেই পাঁচজনা আসি পাণ্ডু পত্র হল্য। 
খাষি কন্যা ভোমার দ্রৌপদী জন্মাইল ॥ 
বেবতী নক্ষত্রে বুধাম্তিব বিভা কবে। 
কুলাক্রিযা যজ্ঞ আঁদ ধৌম্য মুনি কবে | 
বিবাহ কবিল ক্রমে দিবসে দিবসে । 
দেহ ভেদে | 

নানাবূপ দ্রৌপদী ধবষে অনাধাসে | 

কৌতুকে যৌতুক বাজা দেন সভাকাবে। 
শত বথ শত গজ দাসী অশ্বববে ॥ 
বসন ভূষণ নানা দিল তাবপবে। 

মঙ্গল বাজনা নি পাণ্জাল নগবে ॥ 
দৌপদণ প্রণাম কবে শাশু্ড্রীব পাষ। 
সাদরে আশিস তন কবিছেন তায় ॥ 

চিবজীব? পুত্র হোকু জ্ঞানী মহাবীব। 
সন্দব পুবদষবব সমবে সধীব ॥ 
আগ্নতে যেমন স্বাহা ইন্দ্রে শচ থা । 
স্বামীব নূভগা তোমায় 'কিবুন বিধাতা | 

মোমেতে রোহিণী তা দমধন্তী নলে। 
কুবেবে ভদ্্রাব সম দ্রৌপদাীবে বলে। 
বশিচ্ঠে অবূন্ধতাঁ যেন লক্ষী নাবাধণে। 
তেমনি তোমাব প্রেম ভ্বামীদেব সনে | 
এত বলি চুম্বন কবিল চখদমুখে। 
দ্ঃপদেব ঘবে কত দিবা যায সুখে | 

্লীফত গোপাল সিংহ দেশে গজপতি। 
“দ্বিজ কীবিচন্দ্র গাষ ব্যাসেব ভাবতী | 

পাণ্ডবদের হসন্ভিনাঘ আগমন 

তাবপব গোবিন্দ পাঠাল নানা ধন। 
চব মুখে শান দুঃখ ভাবে দর্োধন ॥ 

দুঃশাসন বলে বিপ্র গেহে রহে খল। 
পবাণে মারিতাঙ পর্বে পাত্য প্রাতফল ॥ 
দৈব বল বড বল পবুষাথ বৃথা । 

দুযোধনে শান্ত কবে কর়্যা নানা কথা। 

িদুব কহেন তত্ব ধৃতবান্ট্রেব কাছে । 
পাশ্ডুপন্্র না মবে সর্বে জিষা 

আছে 
পাণ্সলে অজরন পাল্য দ্পদেব পুতা । 
বিববিষা বিদুব কহিল যত কথা ॥ 
বসন ভূষণ নানা যৌতুকাদি লহ । 
ধৃতবাষ্ কছেন বিদুব তুমি যাহ॥ 
প্রাণ সম পাচজন কষ্য মোব কথা । 

বড় ভাগ্য ভূপে ক্যা আন গিষা হেথা ॥ 
দষেণধন কর্ণ কোপে ধৃতবাম্ট্ে ক । 

প্রবে আনিতে এথা সমচিত নয়। 
ভালমন্দ হিতাহিত কিছ: নাহি জান। 
সতত তাদের চিন্তা কৰ পনঃপুনঃ | 
ব্রপা্ কাবিযা বল প্রকাবে মাবিব। 

ভায্যে ভাষ্যে ভেদ কব্যা সেখানে 
নাশিব! 
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বর্ণ বলে এসব মন্যণা কব বা । 
উপায়ে কাব নাশ আন তারে এথা | 

পদের মন বাজী ভুলাত্যে নাববে। 
হইব হাস্মাম্পদ বড কষ্ট পাবে | 
হস্ঘিনাপরকীতে কৃ না আসে যাবৎ । 
রুম কব্হ সর্বে এই মোব মত ॥ 

গ-নবাপ ভীম্মেব সাহত য্যান্তি করে। 
ভীম্ম বলে অর্ধ বাজ্য দেহ পাণভবেবে। 

গোবিদদ আছএ মন্ত্রী কহিল কাবণ। 
ভাগ না দিলে সভে হারাবে জীবন । 
দ্রোণেব বচন পুন বেহ না মানিল। 
বিদুর থাল্্যা যৌতুক দিয়া দেশকে 

জানিল। 

বথান্রমে পীঁচজনে কবি গ্রণতি | 

থান্ডবপ্রুপ্থেতে যাষ্যা কবিল বসাঁত। 

সেইখানে তাবপব নাবর আইল । 
গন্দ উপসূন্দের কথা বিবব্যা কহিল ! 
একমাস হযাধান্ধব পনেব্ ভীমাজনে। 
গাঁ পাঁচ দিন নকুল সহদেব দুইজন | 
দৌপদীব সঙ্গে ঘব যেবা প্রবোঁশবেক। 
বার বৎসর রূশনচর্য সেই কাঁববেক ॥ 
দেবধাষ সময় কাযা দর্বে দিল । 

গচিজনে তাঁর বথা সাদরে মনল 1 

এত বালি দেবধাষ কবিল প্রস্থান । 
গোপাল দিংহেব জয কব ভগবান ! 

নি্মভগ্গ হেতু অজুনের বনগমন 

নানা সুখে সেইখানে থাকে পখ্চজন। 
যেশন্পাষন বলে রাজা কবহ্ শ্রবণ ॥ 

মহাজাবত 

বনবাসে যাত্যে বাজা নিষেধ কাবিন 
জ্যেষ্ঠ যাঁদ প্রবেশে কাঁনষ্েব ঘবে। 
তীর্ঘযান্লা বনঝাস সমচিত ভাবে । 
নাশাান বাজগাব মানা গংগান্বাবে গেল 

উল নাগেব কন্যা বিবাহ কাঁবল | 
কৌবব্য-পনুন্লীবে পার্থ কাহল কারণ । 
বচর্ধ তোমা গঙ্গে না হব রণ | 

উলপী বলেন যাঁদ না লইবে নোবে। 
নাবীবধ দিব আমি ভোমাব উপবে ॥ 

প্র উপগাবে নাথ না হবেক দোষ । 

ভোগ কব মোব সঙ্গে না কবিহ রোষ ॥ 
এক নিশা উলপীব সঙ্গেতে বাঁিল। 
গ্রভাতে ব্রাহ্মণে বয্্যা ভগ; দলে গেল! 
নানা তা কবি পার্থ গহেন্দ্রচলে 

গেল। 
মাণপুব বাজাব সূতা বিবাহ কবিল॥ 
চিত্রাঙ্গদা নামে কন্যা বড বপবতী। 
তিন বংসব থাকে পার্থ তাহাব সঙ্গতি? 
বর্গ নামা অগ্সবা কুষতীবিণী গনি 

শাপে। 
পার্থ বাণে বিনাশিযা মুক্ত বৰে তাকে ॥ 
তাবপব ধনঞ্জধ মাণপ্বে গেল । 
চিন্রালাদায বন্তুবাহন জন্মাইল | 

বারো বসব তীর্ঘ কাব দ্বাবকাঘ আল্যা । 
প্রিষ সখায় গোবিন্দ আলিংগন কৈল 
কাবণ ষতেক কৃষে। বিবব্যা কাইল। 
অন্তর্যাম ভগবান সকল ণৃনিল। 
যতেক যাদবগ্ণণ স্বস্তিক হইযা । 
নানা ব্লীড়া কবে তাবা বৈবতেতে গিয়া! 

দ্য হরে বিপ্লেব গরু অর্জনেবে ডাকে । সুতার বু দেখি আর্ত ধন । 
রাজা গুহে ধন, আনে পড়িয়া বিপাকে ॥ গোবিন্দের আদেশে হাঁবয়া তাবে লব। 
চোবে মারা গর; আন্যা বাধণেবে দিল। কোপ কাব গদা হাতে বলদেব ধাষ 
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হাভাবত 

পাবিষ দিযে তাবে অর্জনে বহাষ | 
শুভ লগ্নে বিভা দিল যৌতুক নানামত। 
গৌববর্ণ শত দাসী হাতি ঘোডা কত॥ 
বথাবোহে বব কন্যা গেল হচ্ভিনায। 

মঙ্গল বাজনা প্রান গববাসী ধাষ | 
কল্তীপদে প্রথমল সুভ সন্দবাী । 
গদ্লকাঞ্ কুন্তী পন্রবধ, মখ হোবি। 
কবুণা কাবঘা মৃদু মুখে মন্দ হাসি। 
দ্রোগদীবে কহে পার্থ আন্যা দিল 

দাসী | 

দৌপদী মনা হয্যা অজদিনেবে কয । 
বন্ধনেব উপব বন্ধন হল্যে পর্ব প্লথ 

হয | 
বাম সুভদ্রাঘ বাঁখ ছ্বাবকাষ ঘা । 

গাণ্ডবেব সঙ্গে কৃষ্ণ নানা সুখ পাষ ॥ 
দৌপদীব গর্ভে যু্ধাষ্ঠবেব তনষ। 
গ্রাতাবিন্ধ্য নামে পুত্র ধন,র্ধৰ হয॥ 
ভাঁমেব বালক লুতসোম তাব নাম। 

অজরনেব প্রতকর্মা দবগুণধাম | 
নকুলেব শতানীক সহদেবেব শ্রুতসেন | 
জন্মেজষে বৈশম্পাধন ক্লমেতে কহেন ॥ 

পাঁচ পাত্র পাঁচেব হল্য বৎসবেক বই। 
বাপেব সমান যোঘ্ধা ত্রিভুবনে বই ॥ 
গণ ভায্যেব পঞপনুনন দ্রৌপদীতে হয । 
বৈশম্পান বলে শুন বাজা জন্মেজষ | 

অভিমুন্য মহাবীধ নুভদ্রাব হয। 
তব পিতা পবীক্ষিং ধাহাব তনষ। 

শ্রীযুৎ গোপাল 'সংহ দেশে গজপাতি ॥ 
দিজ কাঁকিন্দ্র গাষ ব্যাসেব ভাবতী | 

থ্াণ্ডবদাহন 
নিদাঘে 'বহাব হেতু পার্থ কৃষে। কঘ। 

 যমযনায চল যাব কৃষ্ণ মহাশষ | 

৯৯ 

বধা্ঠবেব আজ্ঞা লয্্যা পার্থ কৃষ 
সঙ্গে। 

সদ্নক হইঘা লর্বে গেলা নানা বলো ॥ 
বমদনাতে জললীলা কবে পরচ্গব। 
নাচে গাঘ নাবী বত হরষ অস্তব | 
এই কালে কৃষ্ণাজুন দৌহাব সকাশ। 
এক বিগ্র আল্য ণালপ্রাতিকাশ | 

প্রত কনকপ্রভা নর্ব গুণধাম। 
দেখ্যা পার্থ কৃষ্ণ 'বপ্রে কবিল প্রণাম | 
বৈশম্পাঘন বলে বাজা শুন জন্মেজয। 

ব্রা্মণেব বেশে আগ্ন অর্জননেবে কষ ॥ 
মন্দাগ্নি হয্যাছে মোব অগ্নি মোব নাম | 
মহাবীব খাণ্ডব কানন দেহ দান | 
অর্জদুন বলেন এই ইন্দ্রেব কানন। 
মোব যোগ্য ধন নাঁঞ কাঁব নিবেদন | 
ববুণেব পাশে ধন গান্ডীব আছিল। 
আগ্নি হত্যে ধনঞ্জঘ ধনুক পাইল ॥ 
নবনাবাষণ দোহে হল্যা দই বথী। 
পোভায খাণ্ডব বন আগ্ব পিবিতি ॥ 

ভযে ভার্ধা দুত বাঁখ তক্ষক পালাল্য। 

শিশুপাত্র স্নেহে নপাঁ ভাবিতে 
লাগিল! 

পক্ষীবূপে পদে মাতা মুখে কাবি 
যাঘ। 

তখন ॥ 
অংগাল হেলাধ্যা কৃষ্ণ অর্জনে দেখাব ॥ 

তক্ষকেব ভার্ধা জানি পার্থ এড়ে বাণ! 
বাণে মাথা কাট্যা পাড়ে কর্যা দুই খান! 
মুখে হত্যে অন্বদেন পাড় ভূমণ্ডলে। 
ভিনপথে ত্ববাপবে প্রবেশে পাতালে | 
খাণ্ডব পোডাষ দেখ্যা সহন্তরলোচন। 
আপান লাজল ইন্দ্র লঙ্গে দেবগণ | 
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ইঘোব বণ দেবতা গন্ধর্কে আদি কবে। 
এত শত বজ্ত ইন্দ্র মাবে অ্ুনেবে॥ 
ছবান্ডবে টংকাব দেই কুস্তীব নন্দন । 
চমৎকাব হইল ঘতেক দেবগণ | 
নবনাবাধণেব যুদ্ধে নাহিক নি্তাব। 
একে একে মানভঙ্গ যত দেবতাব ॥ 
দেবগ্ণণ পবাভব পাল্য বড লাজ । 
যুদ্ধে পবাভব পালাইলা দেববাজ ॥ 
খ।ণ্ডব কাননে মধদানব আছিল। 

হহাআবত 

দানব বিচিত্র লভা দিলেন জনে । 
সর্বে॥ 

কৃষে পার্থে স্ছ্াতি কন্যা গেলা 

যথাস্থানে? 
ভ্গুবংশ আদ অন্ত খান্ডব দাহন। 
আঁদ পর্ব ভবত ইহাতে সমাপন ॥ 
পাস িষ্টক নানাবিধ অলংকাব । 

আদি পর্বে গাঘকে 'দিবেক পুকদকাব | 
প্রীত গোপাল সিংহ নূপ গজপাঁতি। 

গবাণ বাঁচাহ মোব অর্জনে বলিল ॥ মহলাবলীনাথ হাব দেশে দেশে খ্যাতি 
দানবেবে বাঁচাইল কুন্তীব নন্দন । তন্য সভালদ ছি কবিচন্দ্র নাম । 
সেই প্রাণ পাল্য যেই ল্ইল গব্ণ। ন্পাঁত আদেশে বচে ভাবত পুবাণ | 
অর্জুনেবে কহে আন্ন হব্যা মৃর্তিগান। আদি পর্ব যেবা জন কবধে শ্রবণ । 

মন্দাপ্নি ঘুচাল্যে তোব হবেক কল্যাণ ॥ সর্ব কাম দিদ্ধ হব ব্যানেব লিখন ॥ 
গা শংখ মাঁণভাপ্ড বিন্দু পবোববে। হবি হবি বিঘা সভাই ঘাহ ঘব। 
আছিল দানব আন দিল পাণ্ডবেবে। সভাপর্ব গান হবে ইহাব উত্তর ॥ 

-  সভাপব" 

বাধা্ঠবেব সভা নলিমাণ নির্গাণ কাঁববা সভা দেহ ব্যাধান্তিবে। 
সনি কহে শুন বাজা হইযা জুস্থিব। এত বলি লভালাব লব্যা অনঃমতি। 
সভাপর্বে পশেষ হাবিল যধিম্তিব? নিজ গণ সঙ্গে বনে গেলা কাপাত। 
এত শুনি বৈশম্পাধনে জন্মেজব কঘ। তাবপব মধ কবে ভাব নির্মাণ । 
কি হেতু খোলল পাশা কহ মহাশয ।.. আডে দশঘে চাঁব শত জোশ পাঁবগাণ 
মদন বধ শুন খাণ্ডব দাহনেব পবে। বে কিছু বচিল ভাথে অকথ্য বথন । 
গার্থে কয মৃযদানব কৃষেব গোচবে। . দ্ভা দেখি মোহ পা দেব ন্তযোগণ। 
প্রাণ বাঁচাইলে তোমাৰ কবিব উপগাব। 
বে বাঁলবে না লাত্ঘব বচন তোমাব | 
গর্থ কহে হু আমাদের ধন গ্রাণ। 

কৃষ্ণ যে কহেন কব এই সে বিধান! 

হাঁলবা কহেন কুক ময দানবেবে। 

গহা বলবন্ত নভে বডই ককশি। 

বতুনঘ কোব তাতে দিবা লবোববা। 

বে খর্থজবে তাই জাছে তাহাব ভিতব। 
চতুর্মশ দানে নভা লাবল নিমণণ | 

৯৫ 



গ্হাভারত 

ধর্মবাজে দিলা মষ কাঁবযা প্রণাম | 
শূভক্ষণে অযূত 'দিজ কবায়্যা ভোজন । 
প্রত্যেকে দর্ষিণা দিলা সহম্ত্র গোধন। 
তিবে সভা প.জা কবি ভ্রাতৃগণ সাথে । 
সুরেশ হইযা সভে ঘসিলেন তাথে ॥ 

থাঁষগণ বেদজ ব্রাহ্মণ প্রজা যত | 
স্ভা দৌখতে নানা দেশেব বাজা 

আল্য কত ॥ 

সপ্তবাজ্যে ভূপাঁত সকল হল্য জড ৷ 
নট নর্তক কত সভা হল্য বড়। 
ধর্মবাজে দেখ্যা স্ভাষ সবার হর্ষ মন। 
হেনকালে আইল নারদ তপোধন ॥ 

প্রণমঞা পাদ্য দিষা পজে নূপবব | 
বৈশম্পাষন বলে বাজা শুন তারপব 

নাবদ কহেন বাজা তোরে কহি শিক্ষা। 
আঞ্চনা্চ জানি যাতে চৌদ্দ পবাঁক্ষা ॥ 

দান্ধ বিগ্রহ তাবপব যানাসন। 
দ্বৈধীভাব সংশ্রয আব শুনহে রাজন ॥ 

সন্ধ্যাসন সন্ধ্যায় জান অযে নপমণি ৷ 

এই আট কর্মে বাজা ষে যেমন চান ॥ 
যোগ্য মন্ত্রী মনে বুঝি বাজা কাঁববেক। 
মৃখ' হাজাব 'দিযা এক পাঁণ্ডিত 

কিনিবেক॥ 

এক পাত্র বাজপন্ত জ্ঞানবান শবে । 

বাজ্যভাব সমর্পণ কাঁববেক তাবে ॥ 
কুলীন 'ি'বান শান্ত পুুবোধা কাঁববেক। 
কোন কালে কখন তাহাব নাঁঞ ঠেক | 
গুনে অনুবাগ কত পশ্ডিতেব পূজা । 

ভুত্যেব পোষণ দ্বারে দেখিবেক রাজা ॥ 
ধনধান্য সয় কবিব অবিরত । 
কোষকাণ্ঠ স্দব বাহির শত শত ॥ 
গজ বাঁজ পদাতিক সাংগ্রামক ঘত। 

গ্থানে স্থানে মহাবাজা কবিব প্রস্তুত ॥ 
পাঁবখা বেষ্টিত পবা দ্বাব দুর্গ খানা ।। 

£পুুবে নানা 'চিন্্র পাষাণে কনা ॥ 
তণ হল ভক্ষ্য নানা গভেব ভিতবে । 
নিশায প্রকট বেশে বুলিবেক পৃবে ॥ 
এই মত নানা নাত বাজাবে শিখাষ । 

বৈশম্পাষন বলে বাজা কাঁহলাঙ তোমাষ ॥. 

মহারাজা জ্ঞানবান প্রীগোপাল সিংহ । 

কৃষ্ণগাদপন্মে চিত্ত যেন লব্ধ ভূঙ্গ ॥ 

তস্য স্ভাসদ 'দ্বজ কাবন্দ্র নাম । 

নূপাঁতি আদেশে বচে ভাবত পুবাণ | 

দৈবার্ধ কর্তৃক স্বর্গের দভা বর্ণন 

বাজা বলে দেবখাষ সর্বন্রেতে যাও। 
আমাব সভাব সমান দেখ্যছ কোথাও ॥ 
মন বলে মানুষে এমন দেখি নাঁঞ। 
দেশে দেশে নিববাঁধ দ্রমি কত ঠাঞ | 
দেখ্যাছি ইন্দ্রেব সভা শুন নবপাতি । 
সূর্য সম প্রভা যাব তিন লোকে খ্যাতি ॥ 
বিদ্বকর্ম ব্যাস সঙ্গে কাঁরল নির্মাণ | 

পনেব শত যোজন দর্ঘে সভা পাবাণ | 
কি কহব পাঁবপাটণ আডে পখচ শত ॥ 

হাটক পদক মাঁণ হাঁবা চুনি যত ॥ 
ক্ষুধা তৃষা জবা শোক সে সভায নাঞ। 
শচী সঞ্চে পুবন্দব বস্যে সেই ঠা ॥ 
সিদ্ধ দেব খাষি সাধ্য সাবার্ণ পবাশব । 

গাল্ব গৌতম আদ যত মীনবর ॥ 
গ্রদ্ধা মেধা সবস্বতণ গম্ধর্ব অগ্সব। 

শুরু ভগ সঞ্চখাঁষ বসষে অপব॥ 
প.্কর মালিনী নামে সভাব আখ্যানে । 
কাঁহব ধমের সভা শুন সাবধানে । 
্বষ্টাব দনর্মাণ সভা চিন্ত তৈজসের | 
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দীঁঘে উচ্চ শতযোজন শতযোজন ফেব ॥ 

শোক বোগ মোহ মদ সে স্ভাষ নাঞ। 

আঁত শীত আত উষ্ণ নাই সেই ঠাঁঞি | 
সে সভা যমবাজ কবযে বসতি । 
অপব অনেক তাথে আছে নবপতি ॥ 
যযাঁত নহ্ষ পুবুববাঁদ মান্ধাতা। 
কবন্ধম অর্জুন ভাম ভীম্মদেব তথা ॥ 
নৃগ ভ্রসদস্থা কৃতবীর্য প্রতর্দন | 

ভগ্রীবথ শিবি মংস্য অনেক বাজন ॥ 
কার্তবীর্য' ভব্ত সুবথ দিবোদাস। 
নল অন্ববীঁষ ভূপ দিলীপেব বাস ॥ 
উশনীনব শর্যাতি আবন্ট অগ্গ বেণ। 
ুঙ্গদত্ত প্রাতাঁবন্ব দশবথ আছেন 

মহাভাবত 

সে সভাব নান বটে পুম্কব মালিনী। 
কুবেবেব সভা বলি শুন নৃপমণি ॥ 
নিজ সভা কুবেব নির্মালা তপস্যায। 

দীর্ঘ শত যোজনেক নানা চিন্ত তাষ ॥, 
গণ্ঠন আবৃত দিব্য গন্ধ শাশিপ্রভা 

হেমেব তোবণ স্বর্ণ কলসেব শোভা | 
হাজাব ফুবতা সঙ্গে বাকা বৈসে তা! 
অপ্সবা কবষে নৃত্য গন্ধ্বেতে গাষ॥ 
মশ্রকেশী বন্ভা মেনা পঞ্চডা লতা । 

অলন্বুষা উর্বশন নাচষে গাষ তথা ॥ 
প্রমথ সমেত শিব ভূত প্রেত যত। 

হাহাহহ্ গন্ধর্ব চিন্রসেন তুম্কুব্ 
পধত ॥ 

দুক্মন্ত সঞ্জঘ জয মবুত্ত স্গব | কৈলাস আদি পরত আছষে দ্রুম 
ইন্দবদ্যম্ন বাম লক্ষণ মূচুকুন্দ অপব ॥ জাল। 
ধৃতবান্ট্র সভাষ বঁসিষা আছে শত । শহ্কুকর্ণ ভগ্দত নন্দী মহাকাল ॥ 

অপ্ব যতেক বাজা নাম লব কত ॥ শংখ পদ্ম নানা বিধ আছে কত তায” 
শান্তনু ফেনপ পাণ্ড্ আগ্মস্বাত্ বৈশ্রবণ নামে সভা কহিল তোমাষ | 

আঁদ। ব্রহ্গাব সভাব কথা ?বশেষে কহিল। 
যাম্য নামে সভা তাব কে কবে অবাঁধ॥ সে সভাষ তব 1পতা পাণ্ড্বে দেখল"! 

পাতালে ববুণেব পুরী ষমেব সমান। হবিশ্চন্দ্র বাঁসষা ইন্দ্রেৰ একাসনে। 
বদ্বকর্মা যত্ত কাব কাঁবল নির্মাণ ॥ এক বথে বজ্ঞস্থলে ত্রিভুবন জিনে ॥ 
মধদ্রুম নানা পক্ষী আছএ সভাঘ। হাঁবচন্দ্রে দেখি পাণ্ডু আমা প্রতি কষ। 
বাবণী সাহত বণ বসষে তাহাষ ॥  যাাঁধা্ঠবে মোব দশা বষ্য মহাশষ | 
বসযে আদিত্যগণ বাস্গুক তক্ষক ৷ মোব পত্র বাজসূয যজ্ঞ বদি কবে। 
এঁবাবত পদ্ম আদ আছএ অনেক ॥ হাঁবশ্ন্দ্র সম হই বসি ইন্দ্ুপুবে। 
বালি ঝাল নবক দুর্মখ ঘটোদব। এত বাঁল দেবখাঁষ সভা তোঁজ যাষ। 
প্রহলাদাঁদি সে সভাষ আছএ বস্তব ॥ যধাম্ঠিৰ মনে দুঃখী ধবে তাঁব পাষ ॥ 
চাঁব 1সন্ধ্ গরংগাঁদ কালিন্দী ষত নদী ॥ বাজা বলে উপায কবহ মহাশয। 
চন্দ্রভাগা সবস্বতী কে কবে অবাধ ॥ বাজসষ যজ্ঞ মোব কি প্রকাবে হয ॥ 

মহামেঘ গিবি গন্ধর্বাদ আল্য যত । মুনি বলে ধনসাধ্া কম্টেতে হবেক। 
মন্ত্রী সুনাভ সভায পত্রে পৌনে বৃত ॥ বর্গ বাক্দস বিদ্ব প্রা কবিবেক॥ 

৯৫ 
মহাভাবত-? 



মহাভাবত 

যন্ত্র পূর্ণ হৰ তোব নাব্দ কহেন। 
ভবসা তোমাব এই শ্রীকৃষ্ণ আছেন ॥ 
যজ্ঞ আযোজন বাজা কব কাট তমি। 
কষে আনবাবে যাই দ্বাবকাষ আমি | 
এত বাল আশ্বাসিযা দ্বাবকাধ যায । 

বৈশদ্পাযন লে বাজা কাহি হে তোমাষ ॥ 
প্রীত গোপাল সিংহ নূপ চন্রবতাঁ। 
মহাবৈষবত্ধে যাব দেশে দেশে কীর্তি | 
তাঁব স্ভাসদ 'দ্বজ কাঁকন্দ্র খ্যাতি | 
সংক্ষেপে বাঁচল পাধ্যা বাজাব ভাবতী | 

জরাপন্ধ ধ্ধ 

নাবদে দেখিষা কৃষ্ণ কাঁবন প্রণাতি। 
পাদ অর্থ; আসন দিলেন ষদপতি ॥ 
ধাব কয ঘুধিষ্ঠিৰ দিল পাঠাইহা। 
রাজস্য করিবেক যাবে তোমা লথ্যা। 

মন্তীদজ্ে মন্ত্রণা ষে করিল বহৃত। 
পুনব্পি যুধিষ্টিব পাঠাইল দতে॥ 
দত মুখে শন বাণণ দেব নাবাধণে । 
রথে আবোহণ কবি গেল শানমিধানে | 
গাদ্য অর্ধ দিষা কৃষে করিলেন পজা॥ 
বিববিষা ঘত কথা কাঁহছেন বাজা ॥ 
রাজসূয যক্জে ইচ্ছা হয্যাছে আমার । 
সকল ভরসা নাথ কি আজ্ঞা তোমার | 

ঠাকুব বলেন ঘজ্ঞজ তোমাৰ হবেক। 
বাসনা হইব পণ" কিছ নাই ঠৈক| 
কষ) কয় এই ভষ দগদগণী চিত্তে। 
লা হবেক বাজন্য জবাসম্ধ জিতে। 
অপি প্রাপ্তি দূই কন্যা ছিল তার ঘরে। 
কংস বিভা কৈল তাবে পবম সাদরে ॥ 
আমি তাবে মধ্পৃবে কাঁরলাঙ হত। 
সৈই কোণে জবাসন্ধ কবে হৃদ কত। 

মার ভযে দূর্গপরা করিল আশ্রষ। 
অসং অধম তাব নাই লাজ ভ্। 
সতেব বার পরাভব কাটীয়্যা অনেক। 
আঠাবো অক্ষৌহিণী লষ্যা ফেব 

আঁসিবেক। 
যত রাজা তাব ভয়লে নানা কছ্ট পায়। 

শিবে হত্যে জরাসম্ধ 'জনা নাই ধায় । 
বাহুবলে কুড়ি হাজার রাজায় বন্দী 

করে। 
গরাডব কেহ তাবে কারতে না পারে॥ 

রাজা বলে প্রভু কে ঘাবেক ভাব ঠাঞ্জি। 
হইব হাস্যাম্পদ ষজ্ছে কাজ নাঁঞ। 
ভাজুন দই চক্ষু তম মোর মনে । 
মনচক্ষহীন হল্যে বাঁচব কেমনে ॥ 
বাজা কষ শন্যা ভষ প্রভু চকরুপাণি। 
কাব দূত সেই বাজা তাব জন্ম শুনি ॥ 
কৃষ্ণ কহে পর্বে রাজা ছিল বাহদ্রথ। 
তিন অক্ষোহিণ? সেনা সঙ্গে অবিবত॥ 
অপত্ুক সেই বাজ বড় কষ্ট পাষ। 
দুই নারী পাঁরহবি বন যাত্যে চায়॥ 
চ'্ডকৌশিক মুনি ভকত বংসূল। 
উপা কবি 'দিল এক পরু আন্রফল। 
সৈই ফল গাকি দুই ধ্বতীরে দিল। 
বিভাগ করিয়া ফল সেই কালে খাল্য। 
দুই জনে দুই খন্ড প্রসব হইল । 
খাজাব আদেশে ধারী '্মশানে পেলিল। 
জবা নামে বাক্ষপী একোসি বনি সাথে 
₹পা কবি সন্ধান কবিল যোগপথে। 
সেই প্র ভূপে লয় ত্ববাপরে দিল। 
বন্ঠী কার রাক্ষদণীবে ভূপাঁত পাঁজল। 
জবাসম্ধ সভাই রাখল তাব নাম। 
কতাঁদন বই বাজা গেল ছরগধাম। 
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চণ্ডকৌশিক মুনি তাবপব আল্য ৷ 

জবাসন্ধে আভিমত বব যত দিল ॥ 

কৃষ্ণ সঙ্গে বৈবীভাব তোব দৈবে হবে 
এই গাদা কালবপে নিক্ষেপ কাঁববে॥ 
গদা হাতে পুবা হত্যে আস্যে মথবায় । 
শবনাশ কাঁবিতে গদা এডিল আমায় | 

মথুবা সমপে পড়ে নই যোজনে । 
'সেই হত্যে বৈবভাব আছে মোব গনে ॥ 

হংসডিম্বক মল্য ঘুচিল জঞ্জাল 
জরবাসন্ধ জঘ কাবাব এই কাল ॥ 

যধক্ঠিবে আন্বাসিধা গেলা তাব 
দেশে । 

দ্বাব ছাডি তিন জনে অদ্থাবে প্রবেশে | 

+সংহদ্বাবে তিন ভেবী সতত বিবাজে। 
শত্রু পক্ষ দেখিলে আপনি ঘন বাজে ॥ 
'ভীমাজর্তনে এ সকল কাহলেন হবি! 
একাদশী প্রভাতে গেলেন অন্তঃপুবা। 

দ্বজে দোখি জবাসম্ধ কবিল প্রণাত। 
পাদ্য অর্ধ দঘা পুন কহে নবপতি ॥ 

সবাব ত্যাজ অদ্ধাবে আইলে এথা কেন। 
এত শান মনে গণ কহে নাবায়ণ | 
পঁবিচষ দিয়া কৃষ্ণ কহিছেন তাবে । 
প্রবেশ কবিব পৃবী শন্রুব অদ্বাবে | 
দিলে যুদ্ধ দেহ মোবে কহে ষদুপাঁতি। 

নতুবা কবহ মুক্ত ষতেক নহপতি ॥ 

এত শুনি অতি কোপে জবাসন্ধ কয় । 

তোৰ সঙ্গে যুষ্ধ মোব সমুচিত নয় ॥. 
বণভীব, সমুদ্র আশ্রষ কৈলি ভয়ে । 
শুন দুণ্ট অবে কৃষ্ণ না বাধব তোষে ! 
অজূুনেব তেজ খাট উহাব সক্কে নয। 
ভীম তুল্য বটে মোব বৃবিব [নিশ্তয ॥ 
গাদা ধবে দুই জনে কবে বাঁব দস্ত। 

মহাভারত 

শুক্রপক্ষে প্রতিপদে কাতিকে আবন্ত | 

দুই বাব রণধীব কবে ঘোব বণ । 

অনাহাবে দিবানাশ দোহাকাব পণ ॥ 
গায় গৰায ধ্বান শুন চটপট । 
কম্পবান ধবাতল গ্বাবে মালসাট ॥ 

গ্রাছ পালা গড়া হল্য ভীম মগ্ন কত। 
গোবিন্দ চাহতে বল বাড়ে অদভূত ॥ 
মাগধেব বল ট:টে চ্তুদশী দিনে । 

ভীমে কহে কৃষ্ণ ভূপে বধ এই ক্ষণে ॥ 

ভীম কয মহাশয বধা নাঞ যায়। 
বিষম হইল প্রা বজত-ল্য কায ॥ 
মাথায বলষ মাব বলে বনমালী । 

পদে ধবি প্রাণ বধ অবনীতে পোঁলি। 
নিজ বল সকল দেখাও জবাসম্ধে। 

মাষাবা পাপিষ্ঠ বধ প্রকাব প্রবন্ধে ॥ 
কৃষ্ণের শুনিা বাণী ভীম আতি 

কোপে। 
দন্ত কড়মাঁড় দিষা উঠে ঘোব লম্ফে। 

পদে ধাঁব শতবাব পাক দেই তাকে। 
প্ঠ দেশ ভাঙ্গ্যা তাব বাঁব ডাক 

ডাকে। 
জবাসন্ধ হল্য অজ তোঁজল জীবনে । 
যৃবতীব গ্রভণ্পাত ভমেব গজনে। 

ভীমে পাধ্বাদ 'দিযা কৃষ্ণ কবে কোলে। 
বাঁধলে দাবণ শত্রু ভয় ঘুটাইলে। 
একে একে কবিলেন বাজাব মোচন । 

কৃষ্ণ পদে পাঁড লর্বে কবিল ভ্তবন। 

বসন ভূষণ যান সভাকাবে দিল । 

যন নিমন্ত্রণ কৃষ্ণ আপনি কবিল॥ 
সহদেবে আম্বাসষা বথে আবোহণ | 

যে বথে তাবকাময ইন্দ্রে কৈল বণ ॥ 

গোবিজ্দ অঞ্জন ভীম গেলা ভূপ্ পাশে 

১৯১৯) 



মৃহাভাবত 

জবাসম্ধ জয় কথা কৃষচন্দ্ু ভাষে । 

রাজা বলে দুষ্ট শল্য তোমাব মন্দ্রণে। 

অজষে কবাল্যে জব কেবা তাবে জনে | 

এত্দিনে জানিলাঙ আমার ঠাকুব। 

সকল তোমাৰ তেজ ভীম কেনে শব ॥ 

কৃষে প্দুজা কবি দুটি ভাষ্যে কৰে 
কোলে। 

অভিষেক করে বাজা লোচনেব জলে । 

ুধাষ্ঠিবে আম্বাসিযা তবে বদ,রায়। 

মগধেব রথে চপ ছাবকার যায় ॥ 

প্লীগোপাল দিংহেব জঘ কবুন গোবিন্দ । 

ব্যাসে বন্দ্যা ভাবত বঁচিল কাঁবচন্দু ॥ 

পান্ডেবদের দিস্বিজষ 

বধাণ্ঠবে অজবন কহে তাবপবে। 
কর হরণেব হেতু বাইব উততবে ॥ 

জানিঞা তাহার ভে রাজা দিল সায়। 

গাণ্ডনব ধারয়া ধনয় বেগে হার ॥ 

ভগম পূর্বে সহদেব চলিলা দক্ষিণে । 

নকুল গণ্চিমে সাজে ভর না মনে ॥ 

নানা দেশে নপাঁতিব নাম লব কত। 

গভাবে জিনিল পার্থ কর পাল কত! 

ভগ্দত্ সঙ্গে যুদ্ধ আট 1দন হল্য। 
পবাজন্ন মানি কর যখোচিত দিল ॥ 
গজ বাজ উট গবী লল্ল্যা নানা ধন। 

প্রণচিঞ্া বধান্ঠবে কাবল অর্পণ ॥ 
ভগমবীব পগ্ালেব দেশ বৈল জঘ। 

'বিদেহ 'জীনয়া পুন দশার্ণেতে বয় ॥ 

একে একে জি:নল শৃতেক নবপাঁতি। 
সবে" আস কব দিল কারি নানা ভ্ুতি। 
বাজাব আদেশে প্রেম শিশুপাল লাথে । 

তেব দিন বসত কাবিল ভীম তাথে | 

১০০ 

জিনিএ অনেক বাজা ভাীমবাঁব আল্য.& 
নানা বত্ব গজ বাজি যুধিঘ্ঠিবে দিল। 

মহদেব একে একে সমগ্র জিনিল। 
ষধাচ্ঠবে নানা ধন দিয়া প্রণমল | 

নকুল অনেক দেশ কাঁরলেন জয । 

বাজাবে আনা দিল উট হাতি হয় ॥ 

কোলে করি লঘ বাজা মা্ধাব আন্রাণ। 

অজর্নাদি সভাকার করিল সম্মান । 
'দ।গ্বজয় উপাখ্যান এত দরে যায় । 

শীগোপাল দিংহেব ভব কব বদরাঘ | 

বঁধাচ্চিবের বাজ বজ্ঞ 

পুনরুপি কৃষচন্দ্রু নপে পাশে আল্য। 
ধুধিষ্ঠিবে বজ্ঞ হেতু নানা ধন দিল ॥ 
বাজা বলে বসু দিতে মোবে না জুক্লাষ । 

প্রচুর হয্যাছে ধন তোমার কৃপায় ॥ 

কৃষ্ণ কহে বজ্জের আরপ্ত কব তুগি। 

ক্রিয়া সিম্ধ হইলে কৃতার্থ হই আমি | 
বাজা বলে সর্বসিষ্ধ ভোমাব কৃপাষ। 

বাজসুষে অন্মতি দেহ বদ;রায় ! 
গোবিন্দের অনুমতি শুভক্ষণ বেলা । 
সহদেব নিম্ণাণ কবরে বাগশালা | 
বজ্ছের ঘতেক দুবয কাঁবল প্রস্তুত । 

ঘার যেবা কর্মে গর্বে হইল উদ্যত ॥ 
হজ মৃনিগ্ণণ আল্য বেদবাস আদি । 
আইল যতেক বাজা কে করে অবাধ ॥ 
ব্যাদেব হল্য রঙ্গা বাঙ্গাব দভান্ন। 
সুশরমণ হইল বৃত সামবেদ গায় ॥ 

যাঙ্খবছক অধ্বঘ: পৌলল্ ধোগ্য 

হোতা । 
এ সভার শিষ্য ষে সদস্য একমতা ॥ 
যে ঘাব কার্ষেতে রাজা 'নিষান্ত করেন। 



কৃ সঙ্গে পুনঃ পুনঃ সংবক্তি ভাবেন । 
সহদেবে নিষোজিল বাসাবাডি দিতে। 
চাঁববর্ণে যে যেমন ভাবিষা মনেতে ॥ 
আসনাদি দিতে বিপ্রে নকুলে বাঁথল। 
বাজাব আহ্বানে ভীচ্মে নিষুস্ত কাঁবল। 
ভক্ষ দিতে নিষক্ত্ করেন দঃশাসনে | 
দি"্জব পৃজাব তবে নিযোজিল ঘ্রোণে 

বাঙ্গাব প্জাষ ধুক্ত বাখল লঙ্ষে। 

দান দিতে রাখে কর্ণে মতি জান তায়ে॥ 
হ্াসবৃদ্ধি দাক্ষণা দেখিতে কূপে বাখে। 

ব্যযার্ধে বিদুবে রাখে মূ ভাব দেখে ॥ 
আযেব কাবণে বাজা দষোধনে স্থাপে ॥ 
ভাষ্ডাবেব আঁধকার 'দিল সবে" তাকে ॥ 
গম্ধর্ব প্রভূত গাষ নাচে 'বব্যাধবী । 
পণসূড়া মেনা বন্ভা উর্বশগ কিন্নবী | 
পাদ্য অর্ধ আসন দিলেন দিজবগ্গেে। 
সমাবে কারষা বুধ বাঁসদলন সবে ॥ 
সঞ্জগঘ বসালয কলমে যত নপগণে। 
ন্নাবাদ্য কোলাহল 'বাঁচত্র আসনে ॥ 
কৃষ্ক কল্প অন্য কর্ম কাবিতে নারিব। 
রাক্ম'ণব পাদদপম্ম লাদবে ধোযাব। 
'দেষবে নেষবে খাষরে সদা এই বোল 

শুন। 
তা শনিঞা প্লকাঙ্গ হয় ন:পমাণ 

দধিকুল্া মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যা আদি। 
কনক কলস কত কে কবে অবাধ । 
অন্নেব পব'ত কত ব্যঞ্”নর হদ। 
গাষস মিষ্টান্ন ক্ষীব ভক্ষ্য চতার্বধ | 
"পাদ্য দিতে মনে মনে ভাবেন বাজন। 
কাহাবে ববিব আগে চিন্তাপব হন | 
শরীফ গোপাল সিংহ মহা জ্ঞানবান: 
দিবা নিশি কৃষ্ণ পাদপস্মে ধাব ধ্যান । 

মহাভারত 

তাব স্ভাসদ 'দিজ্ব কাবিচন্দ্র গান। 

ভাবত অমতে কথা শবনে পঃণ্যবান | 

কষে প্রশংসায় 
শিশুপালেব ক্ষোভ 

সহদেব বলে বাণী কিবা ভাব নৃপণি 
ভাগ্য কবি মানি এতদিনে । 

কুসুম চত্দন মালা বসন ভূষণ বালা 
পাদ্য দেহ কৃষের চবণে ॥ 

কৃষেব কবিলে পূজা লুখাঁ হব সর্ববাজা 
থয মুন সভাব সন্তোষ । 

দেব দেব জনার্দন খশ্ডিবেক সর্বজন 

ইথে না কাঁবব কেহ বোষ ! 
ধানেতে ভাঁবয়া হদে অর্থ দেহ 

প্রভুপার্দে 
আগে কব উহার অচনা। 

দেব দেব পবাংপব ব্রদ্মাদব অগোচৰ 
সিদ্ধ হল্য মনেব বাসনা | 

বাজার লাগিল চিতে স্বর্ণঝাবি নিল হাতে 
পাদ্য অর্ধ গোবিম্বেব পাষ। 

পুলকে পনীরত হল্ন্যা বসন ভষণ দিষা 
চম্দন লেপেন শ্যাম গায় ৷ 

সাধু সাধু পর্বে বলে বাজা ভাসে 

অশ্রজলে 
ভার জব মঙ্গন বোবধা। 

আকাশে দন্দ্যীভ ধ্বান দেখ্যা সখা 

সব মনি 
কোলাহল বাজযে বাজনা ॥ 

ভাঁমাজ4ন নাচ্যা বলে নকূলে কবিষা 

মহদেব যাষ গড়াণ্াড়। 
আনন্দে নাহক ওব প্রেমাবেশে হয়্যা 

ভোর 

৯০১ 

সস 



মহাভারত 

নাব? কবেন দোড়াদোড়ি ॥ 
শিশুপোল বাজা কোপে। বাহ্ তুলি 

কহে ভ্পে 

শিশন বৃণ্ধে জ্ঞান হলা লোপ। 
গোপেজ্ঞানহীন বরে নিষেধ কেহ না 

কবে 

সমাঝে নাহক কেহ লোক ॥ 

কৃষে অর্ধ কোন গুণে খাঁধ মুনি 
সন্নিধানে 

বেদব্যাস বাসা আমা । 
বস্যা মহা মহাবাজা অনল সমান 

তৈজ্ঞা 
কাব বোলে কাঁরলে কুকাধ*| 

তারপব কৃষে কষ হর্দে না কাঁধাল 

ভ্ষ 
“পুজা 'নিতে না বাসিলি লাজ । 

মদে অন্ধ মূখ” যত ইহাদের জ্ঞান হত 
হছি ধিক ভশ্ডের নমাব ॥ 

রবে দাবকিয়া 
অবাজ্ছো বাজবং পূজা তথাতে 

মধ্ধসদন ! | 
ক্লীবেদারক্রিয়া যেন অন্ধে রূপ 

নিবীক্ষণ 
অবাজে বাজাব মত পজা। 

শংনবে চগ্চল চোব সেই মাত কৃষ্ণতোর 
কাল গাঁত নাই যায় বুঝা ॥ 

শুন কৃষেব নন্দাবাদ সরব্বে কানে 
দেই হাত 

মনে দুঃখ সভাকাব হয় । 
খোপাল দিংহেব জব কব প্রভু দয়ামঘ 

সভাপর্ব কব্চন্দ্র কয় ! 

১০২ 

মার্্যম্ধেবা কপ দর্শনগ্। 

শিশংপালের কৃষ্ণনম্দা 

বিনয় কবিধা রাজা যধিষ্ঠির কর । 
স্মাঝে কৃষেব নিন্দা সমুচিত নয় | 
ভীত্ম কয় অনুনয় কাবে তুর্ম কব। 
কৃষ্ণ দ্বেষভাব কবে কিবা জ্ঞান তাব। 
[িতনলোকে পঞজনীর দেব জনার্দন। 

দেবের দেবতা পূণ বদ্ধ পনাতন। 

তারপবে উচ্চ স্ববে হেব কয় ॥ 

কোন তুচ্ছ কেবা আছে কাবে মোব 
ভষ। 

কুষ্প;জা যেবা জন সাঁহতে না পাবে। 
সভা মাঝে পদে তুল্যা দলাঙ তাৰ 

গগরে ॥, 

পহ্পবূন্টি হয় সহদেবের মাথায় । 
সাধুবাদ প্রশংসা কবে দর্বে তান | 

যুধিষ্ঠির ভীম্মে কষ ধক ধিক মোবে। 

বাজাব সগ্হে দুস্ট কূষে নিন্দা কবে ॥ 
ভ?জ্ম কয় তেজ ভয় কে 'নিম্দিতে পারে। 

1সংহেব সাক্ষাতে “বা যেন শব্দ করে 

কৃষ্ণের অসংখ্য গুণ কে কবে অবধি! 
শিশুকালে বধ কৈল হে পৃতনা আদি 

কৃষের শানঞ্া গুণ শিশদপাল 

জঙলে। 

কোপ কাব সভামাঝে ভীচ্মদেবে 
বলে ॥ 

পাপ ভন্ড অবে ষণ্ড লাজ নাই পাও । 

ব্থা বৃস্ধ পাগল পরেব গুণ গাও ॥ 

অন্ধ অম্ধকে কি কবিতে পারে পাক। 

গ্রাধা কি বাঁহতে পাবে কৃঞ্জবের ভাব॥ 
তেমাঁন তুঁঞ অবে অজ্ঞ ইহাদের প্রতি । 
পান্রাপাণ্র নাহ জ্ঞান ধাঁব অধোগাতি ॥ 



পৃতনা বধের কথা দব জানি আমি! 

মূর্থকে সভাই গ্ব মিছা কব তুমি । 
পাপমতি সদ্দা কব পাপীর ঘোষণা । 
কেন তোব শত খান না হল বসনা | 
স্ত্রী গো হত্যা হবো ভন পবদাব হবে। 

কি গুণে পাগল পাপী গ্তব কব তাবে। 

প্তনা ষুবতণী নাশ কাবতে কি তাবে । 

যাব দগ্ধ খায় পাপধী তাবে পুন মাবে ॥ 

কেশী বৃষ দৌহে অজ্ঞ য.ম্ধ নাহ 
জানে! 

কোন পৃব্ষার্থ তাব ভাব্যা দেখ মনে । 

কাচ্ঠেব শকট ভাঙ্গ্যা পাঁড়ল আপান। 

কৃষ্ণের তেক তে সব আম জানি ॥ 
প্রত ধাবিল বঠে বল্মনীকেব প্রাম । 

গোপ শিশু ঠেস দিষা বাখ্যা ছিল 
তাষ।॥ 

কুব্লগ্ন বাঁধল আছিল অতি জবা 
সেটা বড কম” নয় জিষন্তষে মবা ॥ 

চাণুব মনন্টিক দৌঁহে য.দ্ধে নহে প্রাজ্ঞ 
কংদবাজ মাতুলে সমাবে বধে অজ্ঞ | 
যাব অন্ন খায় তাবে কবষে বিনাশ । 

কতরর কুটিল হব নবকে নিবাস । 
গোপাঁদেব ভাব কৃষ্ণ বধ্যাছে অনেক। 

হয নয় কাম্ধে হাত দিযা দেখি দেখ। 

কোন জাতি কোন ঘর জিন্বোসিষা দেখ। 
মোব কথা অবে ভীম্ম অন্যথা নবেক ॥ 

অবে কৃ নষ্ট দুষ্ট চাষ্যা কহ কথা । 

নিঙা বেণ? মবেলী চ়াটি তোব কোথা । 
গর; বাখা 'গিবি মাখা কভাদিন ছাড্য/ছ। 
ইবে দবাবকাষ আগ্যা বসত কবা।ছ ॥ 

পাঁত ধড়া শুনি ষে চুড়াটি তোব 

কোথা । 

১০৩ 

মহাভাবত 

কহ কানু কালাচাঁদ কে আনিল হেথা ॥ 

পূর্বেতে তোমার চৌর্য কর্ম ছিল বড় । 

ষযাতির শাপ তোবে অহাঁমিকা ছাড় | 
বৃবভীবে ষেবা জন কাদ্ধে কার বয়। 
সেশন ববণ লঘ এ বড় বিস্ময় ॥ 

ভদ্দ্ম বলে অজ্ঞান কুমাতি থাক থাক । 
অবে পাপী স্হা নাই ষাষ তোব ডাক ! 

শিশপাল কোপাবেশে ভীম্ম প্রতি ক্ষ। 

কাঁধচন্দ্র বলে গোপাল সিংহেব হোক 
জয | 

শিশ।পালেন জন্ম বিবরণ 

বথো তোব বর্াচর্য নবকে ভাবাঁল। 
অনঠাসন্ত অন্বিকাবে হরিস্না আনিলি। 

অক্ষম কৃূমতি অজ্ঞ না কবিলি দারা । 
মনে ভাব্যা দেখ তৃৃঞ্ ভিবস্ুষে মরা ॥ 
জপ বক্র দান ফলদ সকলি বিফল । 

অপাত্রের ক্রিধা নাঞ্ি শুনরে পাল ॥ 
তুলনী বনেব বাঘ তোবে আমি বাসি । 

কাটল কূমতি কটে কপট তপসাঁ । 
গবিযা গবব ছাড় জ্ঞান নাঁঞ্ তোব। 
কান পাত্যা কুলাধ্গার কথা শুন মোবা 

ভুলচব পক্ষী ঘত আছে এক গাছে। 

বদ্ধ হংদ অতি ক্লুৰ থাকে তাব কাছে ॥ 
ধমধাব বল্যা তাবে যত পক্ষ মানে। 
হিংসক ঘাতক দুষ্ট বীত নাঁঞ জানে | 
বিশ্বাস কবিষা 1জধ্ব রাখি তাব পাশে । 
বত পন্ষী উড্যা ধায় চবনেব আশে ॥ 

যোগবলে থাকে বেন বোগেন্ছেব প্রায় । 

প্রতাহ বিধল পায়যা এক ভিদ্ব খায় ॥ 
প্্ষণ হত শোকধূত মনে মনে করে। 

হাব হাষ কেবা খা কহিব কাহাবে | 



মহা সবত 

হংসকূলাবতংস দেখ্যাছ বুড়াটি। 
[নে দিনে ভিম্ব সব কেন হয় তুটি। 
হংস বলে বিষ বিষ শ্রীবাম শ্রীবাগ। 
কেবা জানে থাকি ধ্যানে জাঁপ হরিনাম । 
লোভে পাপ পাপে মতা পাছে 

ব্যন্ত হল্য। 

গক্ষণ ঘত কোপযূত হংসকে মাবিল | 

একে একে বত বাত তোব জান 
আমি। 

বৃদ্ধ হংসের প্রায় পরমহংস তূমি | 

কৃষ্ণ পান্ডবেব স্ঙব কব কোন গুণে । 

অনাচাব দুববাব ভাব্যা দেখ মনে ॥ 

ভান সঙ্গে জবাসন্ধে মাবিলেক ছলে । 
অরে বণ্ধ তবে কেবা বীব বল্যা বলে॥ 
এত শুনি মৌন ব্রত ভীম্মদেব থাকে । 

আবন্ত লোচন দটি ভীম কোপে কাঁপে ॥ 
উঠিন পাবৃণ ষেন ঢাকেব বগড়। 

ওগ্ঠে ওচ্ঠে চাপে ঘন দন্ত কড়মড় 
ভন বলে শিশংপাল সব পাশাঝলি। 
বুঝ্িণী কবিতে [বিভা সুতা বান্ধ্যা 

[ছলি। 
ক কবিধা সভাষ দেখাঁপ তাঁঞ্ মুখ । 

কে বাখে গোড়াব্যা আজ ভাগ তোব 
বুক॥ 

বলবন্ত বুকোদব বাধবাবে যায়। 

ভাব বুঝি হেনকালে ভাঁ্ম ধবে তায ॥ 

শিশ পাল বলে ভীম্মে ভীমে ছাড় 

ছাড। 
দেখাব বাহুব বল মুচাঁড়ব ঘাড় ॥ 

সাম্তবনা কবিয্া ভীমে ভম্ম মহাশয় । 
জন্মকথা শিশুপালের বিববিয়া কয় ॥ 

তিন চফ, চতৃভ্জ গন্ধবের ধনী । 

১০৪ 

ত্যাগ ক'রবাবে চায় উহার জনন ॥ 
আকাশে হইল বাণী না তেজিহ সুতে। 

জননী বলেন মৃত্য হব কার হাতে ॥ 

ভূক আঁখ খাঁসবেক যাব কোলে দিতে । 

আকাশে হইল ধ্বাঁন মৃত্য তাৰ হাতে ॥ 
শুনিঞও। অদ্ভুত যে ষে দোখবাবে! 

আল্য। 
উহাব জননী তাঁদগেব কোলে দিল ॥ 
একদিন গেলা কষ ক্রীড়া কূতূহলে। 
শিশ,পাল গোঁবন্দের পিসা দিল 

কোলে ॥ 
দুই হাত এক চক্ষ, খাসযা পডিল। 
সেই কালে শত অপরাধ মাগ্যা নিল॥ 
এত শন ভীম হাসে কৃষ্ণ ভীঞ্মে কয। 
শত অপর ধ ক্ষমা সমূচিত হয ॥ 

শলীফৃত গোপাল সং নপের আদেশে । 
'ছিজ কবিচদ্দু সভাপর্ব কথা ভাষে॥ 

(শিশ-পাল বধ 

[শিশ পাল কহে কথা কৃষে ভ্তব কর ব্থা 

কোন কর্ম পুব্বার্থ কিসে। 

অবে ভঈম্ম জ্ঞানহত দফেোধন জর়দ্রথ 
স্তুতি কব শোভা পায় সে । 

দ্রোণ কর্ণ ভগদত্ত পবারুমে মহাসত্য 
একলবা দবদ [বাটে । 

এ সকল মহাবীব বাঞ্গপত্র রণধীব 

দেবাসুব যাব নাঞ আঁটে। 

সদা স্তুতি কব গোপে কি আর 

বালব তোকে 
বণশব কীব ঘটা আছে। 

সিংহের মুখেব মাপ যেবা খাত্যে 
কবে আণ 



ভাব্যা দেখ সেহ নাকি বাঁচে | 

এত শন ভূপ ঘত সর্বে হল্যা 
কোগযৃত 

সভাই ডাকষে হান হান। 
ভীম্মদেব কবে মানা শান্ত হল্যা বত 

জনা 

শিশ পাল কৃষ্মুখ চান | 
শন কৃষ্ণ কাঁহ অবে মুখে পঞ্রা কবে 

তোবে 
পাণ্ডব সমেত দোখ আষ। 

অছবে অনেক ক্রোধ আজি পাব তাব 

শোধ 
না গালাল্যে বাধব তোমায় ॥ 

কৃ কহে সত্য কই িসীব মমন্ছে সই 
তোব আম, হল্য প্রায় শেষ। 

মনে পড়ে পূর্ব কিবা কাবতে গোঁছিলি 
[বভা 

বুকিণী হবণে পাল রেশ ॥ 

শিশুপাল পাষ ব্থা কৃষেরে কহেন 
কথা 

লাঞ্জ নাঁঞ যাব অধোগাত। 

আব কৃষ্ণ দুষ্ট চোবা হালি আমাব 
দাবা 

কুল্লা্গাব কুটিল কুমাতি | 
তোবে মোব নাই ভয় কব্যানেবে 

যতেক হয় 
গণ্ন না কাঁব আমি শকে। 

সময জানিয়া কৃষ্ণ কাঁপে তন কোপে 

নষ্ট 

শির কাটে লৃদশ'ন চক্রে ॥ 
'অবনী মত্ডলে পড়ে কাটা অত্গ নাই 

ন্ডে 

৯১০৫ 

মহাতাবত 

বভ্রাহত যেমন অচলে। 

উধ্্ব গত তেজ যাষ সেথা কৃঝে নাই 
পায় 

লন হয় চরণ কমলে ! 

দি কবিচন্দ্রু কৰ চমৎকাব সর্বে হয় 
পুখ্পবৃষ্টি কৃষ্ণের উপবে। 

?শশ,পাল বধ সাধ শ্রবণে কলুষ বাষ 

ধন্য ধন্য বাজা বুধাদ্ধবে | 

পৃ.৫ওব সৃভাদর্শনে 

দযে ধনেব ক্ষোভ 

'শ্শ:পালে তারপবে কাঁধিল সংস্কাব! 

চোদ দেশে তস্য পত্রে দিল আঁধকার ॥ 

শন রাঙ্গা রাজসয্র ষজ্ঞ থে হল্য । 

সভাব আদেশ লঙ্লযা সমাপ্ত কবিল 

তাবপব অধভূথ বাঙ্গা কবে হ্থান ৷ 

খাঁষ মন গেলা সবে পাইয়া সম্মান ॥ 

বাস ভুষা হাতি ঘোড়া দিল ভ্পবর্থে । 

প্রশংসা কাবা নিজ দেশে গেলা সবে ॥ 

তাবপব দৃর্ষোধন অ'ইল সভার ॥ 

শুনহে জন্নেজয় শকুন সহায় ॥ 

হেন চিত্র বাঙগা নাই দেখে কোনকালে | 

স্থলে জল ৃদ্ধে মোহ পার্যা বস্তু 
তোলে! 

জলে স্থল বলি বাজা দূর্ষেণধন বস্যে। 

অদ্থাবে দ্বাবেব শ্রন দেখ্যা সর্বে হাসে ॥ 

দঃয়াবে দেযাল ভ্রঘ কবে হায় হায়। 
মূর্হা হয্যা পড়ে তাথে বাজয়ে মাথায ॥ 

যুধাম্ঠব শোকষুৃত ভীমেব আনন্দ । 

দানবেব কৃত সভা যতেক প্রবন্ধ ॥ 

লজ্জা পায়্যা বন্ট হব্যা নিজ বাসে 
যাষ। 

সতত অন্তব কাঁপে কবে হায় হাষ ॥ 



মহাভাবত 

শকুনি বলেন বাজা কেন হে এমন। 
পাণ্ডবেব শ্রী দেখিযা দহে মোব মন | 
ইন্দব অসাধা যজ্ঞ কবিল সত্র। 
শোকে দেহ দহে মোব ঘোব চিন্তা 

জহর । 

গবল খাইব কিবা পড়ব অনলে। 
হেন মন কবি মোব ডুব্যা মবি জলে। 
পদব্ধাথ নিরর্থক দৈববল বল। 
গব্য দান আদি বাথ" হইল সকল। 
দহে দেহ পনূঃপুন দেখিতে না পাব । 
যহ্ধ কবি মনে কবি পবাভব কবি ॥ 
কন বলেন যৃদ্ধে নাববে ধজানিতে। 
ভীমাজ+ন গোবিম্দ গতত যাব হাতে ॥ 
যুদ্ধ বিনে সকল হরিয়া লব আ ম। 
মোব বাক্য অহে রাজা ধব যাঁদ তাঁমি | 
দণ্যোধন বলে তি ফি উপায়ে লবে। 
হেন দশা বিধাতা কাঁবব মোব কবে । 
ভপাঁত পাশায় প্রিষ খেলা নাই জানে । 
প্রতিজ্ঞা উহাব সঙ্গে আমিব আহ্বানে ॥ 
পাটি আমাব বশ নানা সাদ্ধ জানি। 
সভাবে জিনিব একা দেখ্য নপমণি। 
ধূতরাষ্ট্রে শকৃনি সকল কথা কষ। 
ধম্ধাব অনুমতি না দিল গ্রশ্্য। 
দুষোধন তাবপব অনেক কাঁহল। 
উচিত যে হধে কব ভূপতি বলিল ॥ 
পাশান্ন হবয়ে জ্ঞান না কারহ পাপ। 
দৈবে কবে পশ্চাতে পাইবে বড তাপ 
বিদরেব নিষেধ নাহিক বাজা মানে । 
সভা নির্মাইযা যধাষ্ঠিবে ডাক্যা 

| আনে। 
শক্ণির সাথে পাশা খেলাব আবন্ত। 
কাবিচন্দ্র বলে হল্য বডই ক্কর্ম'। 

১০৬ 

পাশান্রণড়া 

বৈশম্পায়ন বলে রাজা কবহ শ্রবণ। 

দ্রৌপদীব কৈল কৃষ্ণ লজ্জা ।নিবাবণ ॥ 
শকুনিব সঙ্গে বাজা পাশা যে খেলল । 

চাবি ভায় যথাক্রমে সবস্ব হাঁবিল। 

তবে বাজা ধুধিন্তিব হাবিল আগান। 
মন্দভাষে কটুভাষে কহেন শক্ন ॥ 
আব আছে বল তোব অবশিষ্ট কি। 
যাধাচ্ব বলেন আছে দ্রুপদেব ঝি | 
অবশেষে দ্রোপদীবে শকূনি 'জিনিল । 

যত গসভাজন তাবে ধিকাব কাবল | 

ভাঁম্ম দ্রাণ আদি কাব সভাকাব সম“ । 
শিবে হাত দিয়া ধিদুব স্তুতি 

কবে ধর্ম 

বাঁস়া বাজাব পাশে কর্ণ উচ্চ হাসে। 

দ্রোপদীবে আ'নতে বাজা বিদুবে 

আদেশে । 
বিদ:ব বলেন বাজা নিশ্দিবেক লোক। 
কালসর্পেব পচ্ছ চাঁপ না করাজ 

কোপ॥ 
কোনকালে দ্রৌপদী তোমার নহে দাস । 

কববংশ ধ্বংস হব হেন মনে বাসি ॥ 
বাজা বলে বিদ্ব তোমাবে ধিক ধিক। 

পর পক্ষ দানীপদত্র চন অলীক ॥ 
মোর বোল প্রাতিকামী এক চিত্তে শন ।, 
দ্রৌপদীরে সভা মাঝে ত্ববঝাপবে আন ॥ 
ভষে দস্ট পাপমাতি না গেল বিদূব। 
কাবে না করহ শংকা তম মহাশ.ব॥ 
মহাবাঁব প্রতিকামী গেল অন্তঃপূবে । 
্বাবদেশে থাকি বব কহে দ্রোপদবে ॥ 
ষ্ধাষ্ঠব পাশায় হাব ভ্রাতৃবগে"। 



ধন ধবা আপাঁন ঘতেক দাসবর্থে 

প্রীতিকামী বলে দৌবি কি ভাব অন্তবে । 

[বিপাকে পাঁড়ল বাজা হাবিল আত্মাবে। 

অবশেষে মহাবাজা হাবিল তোমাবে ! 
বাজাব হ্কদম চল সমাঝ 'ভিতবে॥ 
প্রাণনাথে যাষ্যা বাট জিজ্ঞাসহ তাঁম। 

পশ্চাতে হাবিলে না দাসী হই আমি | 

এত শুনি প্রতিকামী থেলেন সন্থবে। 

দ্রোপদাীব কথা জিজ্ঞাসেন যৃধিষ্ঠিবে | 

কোপ কার নিজ দৃতে কহে নপমাঁণ। 

এখানে জিজ্ঞাসা আস্যা কবুক আপান | 

রাজার হ্ক্মে বীব গেল পুনর্ধাব। 

চল দেবী দববাবে হক্ম বাজাব । 

শ্রীহারি ভাবিয়া দেবা চলে দরবাবে ৷ 
দ্রৌপদী আইল ধৃতবান্টের গোচবে ॥ 
শংকব বলেন সুখে শুন সব'জন । 
শ্রবণ কাঁবধা তব দারুণ শমন ! 

দ্রৌপদী লভাষ আগমন 

একবস্্া রজগ্থলা আধানীবা ক্ষীণ 
বালা 

যাজ্সেনী সভামাবে গেল । 
*বশুবেব অগ্নে ক অন্তবে দাবুণ ভত় 

অধোমুখে কান্দিতে লাগিল ॥ 
হাহা শব্দ সবে করে দেখি দেবী 

দ্রৌপদীবে 
বিবাদ্ধ এসব কর্ম নষ। 

প% ভাষে অধোমখ বিদবিষা যায বৃক 
শবীবে পবাণ নাই ব্য ॥ 

বাজা কহে পুনঃপুনঃ8 দ্রৌপদীবে 
এথা আন 

প্রাতিকামী অবে দুবাচাব । 

মৃহাভাবত 

প্রীতকামী ভপে কল ছহ্যতে মোৰ 
লাগে ভয় 

ভাল নয় তোমার বিচার ॥ 
বাজা বলে দুংশাসন দ্রৌপদীরে ধব্যা 

আন 

প্রাতিকাণ্ণী কবিলেক ভষ ৷ 

অজ্ঞান কুমতি দস্ট: প্রিয় বোলে 
হয় রঃ 

উহা হত্যে একি কর্ম হয । 
শুনি দশাদন ধায় ডাক্যা বলে আষ 

আব 
দ্রৌপদশ বাজার ববাবরে ! 

তুমি বড় পুণ্যবতা দ্রুপদ দুহিতা সতাঁ 
প্রসন্ন বিধাতা আজি তোবে ॥ 

গনে সাত পাঁচ ভাব পালাইযা যাষ দেবী 
লজ্জা ভয ধায উভবডে । 

গ্ান্ধার্ধাদি নাবী যথা দ্ৌপদাঁ যাইয়া 
তথা 

আছাড় খাইয়া ভূমে পড়ে | 
ধর্মাধম" নাই তাৰ দুঃশা্ন দূরাচাব 

কোপে দ্রোপদীব ধবে কেশে । 

উঠ বল্যা মাবে ধাকা কেহ তাব নাহি 
সখা 

দূর্যোধন বাজার আদেশে । 

স্বপনে বয়্যাছ হবি শ্রাঙ্ষণেব বেশ ধা 
তবে সে মহিমা সত্য জাঁন। 

কহে হবিজ শংকব বস্দেব প্রাণ ঘোব 
আপনি বলাবে তাবে বাণী ॥ 

দৌপদী কর্তৃক শশক সিংহ 
উপাখ্যান কথন 

দৌপদী কাতর হয্যা দুঃশাসনে কথ” 

কেশ ছাড় প্রাণ ফাটে শুন মহ।শঘ। 

১০৫ 



খহাভারত 

ছয়্য না ছৃষ্য না মোবে নাই জান তু । 
কাতব হইধা বলি বজগ্বলা আমি। 

আবাল বনিতা দবে বলে হাব হাষ। 

কেশে ধরা দ্রৌপদশীবে গাব্যা লধ্যা যায়। 
দ্রৌপদী কাতব হয়্যা কৃষে কবে ভ্ততি। 

[বিপদ সাগবে রক্ষা কব বমাপাঁতি। 

কৃষ্ণ? বিঞু€ হবিং নব । 
ত্াণায 'বকোশাত যাজ্তসেনী | 

অহে কৃষ্ণ অহে বিষ্ণু অহে নবহাব। 
্াণ কর বমানাথ লজ্জা ভয়ে মাঁব | 

দ্বৌপদী বলেন দৈব বড বলবন্ত। 
না জান কি করে পাপ বাজন দুবন্ত | 
না জানিয়া মহাবাজ কেন কৈলে কক্ষা। 

কোথা লাবাথ কৃষ্ণ কে কাঁববে রক্ষা | 
ভাবিতে ভাবতে দেব গেল! সভা 

মাঝে। 

যাধান্ঠর আদ তাবা হেস্ট মাথা লাজে। 

দ্রে প্দী বলেন মোব আর কেহ নাঁঞ। 
অহে কৃ দীনবন্ধু যে কৈলে গোসাঞ্ি | 
স্বরি কিবণ মোর না লাগিত গাষ। 
ঃপুবে থাক সদা কে দেখে আমাধ। 

জীবনে নাহক কার মবণ ববং ভাল। 
কোথায বহিলে কৃ কিবা দশা হল্য। 
এতেক বলিতে অর নিকলে নধানে । 
কটাক্ষ কবিষা চান ষধাণ্িব পানে। 
সর্বস্ব হা'বধা রাজাব ত নৈল দুখ । 
দ্রৌপদীৰ কটাক্ষপাতে িদবষে বুক | 
দযেধন বলে দাসী হেব আধ কাছে। 
তোবে আব কেবা বক্ষা কবিবাবে আছে। 
সমাঝে সভাই বন্যা দোথবেক বঙ্গ | 
কে কবিব তোবে বঙ্গ কবিব উলঙ্গ ॥ 
প্রোগদী বলেন বাজ্ঞা কহ অকাবণ ৰ 

৯০৮ 

আমাবে কাবিব বক্ষা দেব নাবার়ণ॥ 

বাক্তা বলে ভা মাঝে উলঙ্গ সে কাঁব। 
কেমনে জানব আমি বঙ্ষা কবে হাঁর। 
ব্প গুণ নাই কৃষেব গবুব রাখাল। 

চৌর্ধবাঁতি ভ'ল জানে বাখবাবে পাল॥ 

পবদাব পবাহংনা পবশ্বীকাতব। 
পবমার্থ জ্ঞান নাঞ্ ঢুকে পবের ঘব॥ 

বত বড় বাব কৃষ্ণ জান আঁ ভবে। 
সমদদ্রে কবিল ঘব জর়াসন্ধেব ডরে। 
পণ স্বামী দাস হল্য হাবিয়া সকল। 
ঠৌঁঞ্ল তোমাব এখন শ্রীকৃফের বল ॥ 
তুমি হেথা কৃষ্ণ তোব আছে দ্বারকায। 

জানব কেমনে বক্ষা কবষে তোমায় ॥ 
তুঁম ?ক জানিবে বাজা কৃষেের মাহমা। 
কল্পে কল্পে শতানন না পাইল লীমা ॥ 
কুষণেব মাহগা দেবী কহে দুষেধনে | 
সংকটে শশকে বক্ষা কৈল নাবাধণে | 

গ্রহন কানন মাঝে সিংহ তাধ বাজা । 

অপব ঘতেক পশ] সর্কে তাৰ প্রজা ॥ 
্রক্তা হয্যা করে তারা বিবৃদ্থাচবণ। 

গত পণয্ ধাঁব খার কুটিল রাজন। 
ভয পাধ্যা পশ; ধত পড়ে তাব পায়। 
শনষম কবিঘা কব মাগধে বিদায় | 
সিংহ বলে শুন অবে প্রজা যে সকল। 

আজ হত্যে মোব ঘাটে না খাহীব 
জল | 

যে জন আমাব বাক্য কাঁবব লগ্ঘন। 
তখনি অহাব আম বাঁধব জীবন 
নিষম করিয়া পশ: গেল স্থানে গ্থান। 
অতঃপব শন বাজা কাহ উপাখ্যান ॥ 
শশক আতুব এক তৃষাযে পাঁড়িত। 
আত দুবে নিজ ঘাট হইল 'চান্তিত ॥ 



আপনাদের ?ীনজ ঘাটে যাইতে না 
পারে। 

প্রচশ্ড বাঁধ তাপ্ বুক ফাট্যা মবে। 
নিষম কব্যাছি সবে" 1ক ব্াগ্ধ কবিব। 

কেগনে বাজাব ঘাটে জল আঁ খাব | 
শক চতুব সাত পাঁচ মনে কবি। 
কল খাসা প্রাণ বাঁচাই ধা কবে শ্রীহারি ! 

শশক রাজার ঘাটে পান কবে জল । 
₹ঠ্যা যাত্যে ঝাঁপে তাবে সিংহ মহাবল 

সিংহ বলে মোব বাক্য কাঁবাল লংঘন। 

কেবা তোবে রাখে আজ বধ জগ্বন | 
শশক বলেন বাজা কাহ বাবে বাব। 

তব মূখে কৃষ্ণ মোবে করিবেন উদ্ধাব ॥ 
সিংহ বলে এইক্ষণে তোবে গ্রাস কাবি। 
বৃথা পণ কাবাল মূঢ কোথা তোব 

হরি! 

বৈকুণ্ঠে আছএ কৃষ্ণ তুঁঞ মোব মুখে । 

আমি বাঁ খাই আজি কেবা তোবে 
বাথে। 

শশশ বলে না'রবে মোবে কবিতে 
ভক্ষণ । 

আমারে কাঁবব বঙ্ষা নদ্দেব নন্দন | 
এত শান পশ:রাজ মুখ পশাবিল। 

আতুব শশক হয্যা কৃষককে ডাকল ॥ 
প্রীতজ্ঞা কব্যাছ প্রাণ ব্ধষে বাজন। 
শশক ডাঁকর্লা বলে শুন নাবাষণ ॥ 
শশকের ভব কৃষ্ণ করেতে শুনিষা । 

আইলা বাখিতে তাবে বৈকুণ্ঠ ছাড়িযা ॥ 
শশকেব প্রতি যে কৃঃব হল্য কৃপ্য। 
ধারতে ধাবিতে ?সিংহে পাল্য এক বপা? 
শশক প্রবেশ কবে তাহার ভিতবে। 
আবিবত মাত" হয্যা কৃষে শত করে ॥ 

১০৯ 

মহাভাবত 

উপবে বাঁসল সিংহ গর্জন কবিষা। 

শংকব বলেন শুন এক চনত হষা ৷ 

?সংহ ভয়ে শগাল আছল সেই গাড়ে। 
কোপ কাব ধবিলেক শশকেব ঘাডে ॥ 

শগাল বলেন সব বিধাতাব ভাব । 

চিবদিন বই মোবে দিলেন আহাব ॥ 
এমন কোমল ম:ংস আব নাক পাব । 
মনের নুখে দিবানশ বুক ভব্যা খাব। 
শশক বলেন প্রভূ এই বাব বার। 
শৃগালের মুখে মোবে কবহ উদ্ধাব ॥ 

হাব অনূধ্যান কৰা ডাকিতে লাগল । 
শ্রীকফের দায় তার বুঃগ্ধ উপাঁজল ॥ 
শশুক বলেন আগে কবি নিবেদন । 

তোমাব সাক্ষাতে গোসাঞ্ি আল্যাও যে 
কাবণ ॥ 

বনমাঝে আমাদেব সিংহ বাজা “ছল। 
অরাজক হল্য বন কাল বান্ত্রে মল্য ॥ 
মোরে পাঠাইল্না গোসাঁঞ দিল বত 

প্রজ্া। 
বন মাঝে তোমাবে কবিব সবে" বাজা | 
কনক মূকুট লষ্যা সভাই রষ্যাছে। 
আদেশ লব্যা গোসাঞ আল্যা তব 

কাছে ॥ 

এত শুনি ফেবু ঝাজা আনচ্দে 
(বিভোল। 

মিতা বল্যা শশকেবে ধব্যা দিল কোল ॥ 

শূগ্াল বলেন যাঁদ বাজা হই আমি । 
আগে আগে চল 'িতা পাত্র হবে তুমি ॥ 
শশক বলেন মোব আগে ঘাবা নগ্ন । 
কারণ ইহাব আছে শুন মহাশয় ॥ 
সনাব মুকুট লঘ্যা দাপ্ডাধা আছে 

প্রজা 



শহাভাবত 

শব ম্যথায মুকুট দিবেক সেই হইবেক 

বাজা ॥ 

সংকট স্থানেতে আমি আগ্বাব কেমনে । 

শশক ঠৌলধা শগাল টাল যতনে ॥ 

শগাল কাবষা শব্দ বাজা হতে বায়। 

আছিল বেশবী তাব ধাবিল মাথায় ॥ 

মাথা ছাড় মাথা ছাড় প্রাণ ধাষ ভাই । 

পাষে পাঁড অহে মিতা রাজা হব নাই॥ 

গতেথ ভিতব থাক্যা শখক ডাক্যা বলে। 

বাজত্ব নইল গেল দিধহের উদবে | 

গুণ আহাব ?সংহ অনাধাসে পাল্য। 

শশকেবে পশুবাজ আ*বাস কাবল॥ 

শশ্ক পাইল প্রাণ এমন সংকটে । 

শুন বাজা দুর্ষোধন জন নাই ঘটে ॥ 

ভক্ত বংসল হবি দার লাগব । 

মূ বাজা দূর্ধোধন কৃষে নিন্দা কব) 

শ্রীযাং গোপাল সিংহ রাজ চক্রবত। 

শংকর বলেন জষ কর বমাপতি ॥ 

দৌপদাীব বস্ব্রহরণের আদেশ 

দূর্যোধন বলে দৌব হেব তোবে কই । 
এখান যাবেক জানা দণ্ড দুই বই। 
দূর্যোধন বলে বাজা কীব দঃশাসন। 
দৌপদীব কাড্যা নেহ দমাঝে বসন ॥ 
ভীত্মদেবে বলে দেবী বুঝহ কাবণ। 
বন্ধ কেন 'নিতে চাষ বাজা দুযেণধন ॥ 
এত শনি ভীম্মদেব কহে মখ হেরি । 
ধের কি প্ম গতি বুঝিতে না 

গাবি। 
কর্ণ কহে পঞ্চ স্বামী কূলটা ব্যাভার। 
নগাঝে আনিতে লজ্জ কি হল্য তাহার॥ 
হাবাঁব কর্ণ ডাক্যা বলে দঃশাসনে । 

বস্ত্র আগে কাড়্যা আন ভাই পণজনে ॥ 

এত শান বেগে ধার পাপ দুঃশাসন। 

ভষ পেয়াা বস্ত্র তাবা দিল পণ্জন ॥ 

শুন দুঃশাসন বাজার হকুম প্রমাণ। 

দ্রোপদীব বন্ত্র কাড়্যা ত্বধাপবে আন ॥ 

দ্রীপদীর বস্ত্র ধৰা দষ্ট 'দিল টান। 

কাতব হইঘা য্যাধান্ঠব পানে চান। 

বাজ বলে মোব পানে চাধ্য নাক তুঁমি। 

হধ্যাছি উহাব বগ [ক কাঁবব আমি ॥ 

লজ্জা নিধারণ কব মোব বোল বাখ। 
নাবিলাঙ বাঁখিতে মোবা কৃষ্ণ বন্যা 

ডাক। 

দ্রোপদী বলেন নাথ কব উদ্ধাব। 
বুঝিতে কেবল লজ্জা হবেক তোমার ॥ 
প% স্বামী হতে মোব না হইল বক্ষা। 

দুয়ার 'নাধ দীনবন্ধ বাজাব সথ্যে 
কক্ষা ॥ 

আপান বল্যাছ কৃষ্ণ ধব্যা মোৰ হাতে। 

স্ম:তি গান যাৰ আমি তোগাব 
সাক্ষাতে ॥ 

এ বড় মনেব তাপ বাক্য মিথ্যা কৈলে। 
বস্ম লয় সভা মাঝে এখন না আল্যে | 

দৌপদী ডাঁকষা বলে শন নাবায়ণ। 
এইবাব কর মোব লল্জী 'নবাবণ ॥ 

লজ্জার লমযদ্রে ধাঁ? মোবে না তাবিবে। 
ভকত বংসল নাম কেমনে ধারিবে ॥ 

উলঙ্গ কঝ্ক মোরে তার নাই দায় । 
অভাগীর কলঙ্ক ঠোঁকিব বাঙ্গা পায় ॥ 

দ্রৌপদী বলেন যোব আব কেহ নাঞ্ি। 

কাতব কিন্করী ডাকে আন্যাহ 

গোসাঞ্ি। 
হা কৃষ্ণ ছবাবকানাথ যাদব নন্দন । 

১১০ 



মথুবেশ হষীকেশ পান্ডব্ব ধন! 

এত স্তুতি দ্রৌপদী কারল বগানাথে | 

পাশা খেলেন ছাবকাধ সত্যভামার 
সাথে ॥ 

খেলিতে খেলিতে পাশা চিত নহে স্থির । 
দুটি চক্ষু বাধ্যা গোবিন্দের পডে নীর | 
সত্যভামা আদি দোখ হল্যা চমৎকাব। 
কেন অশ্রৎধাবা বহে কহ সম্চাব ॥ 

প্রভু কহে সত্যভামা কিবা আব বল। 
গবাণ ধাঁবতে নারি সর্বনাশ হল্য ॥ 

দূর্যোধন বৃধিষ্ঠিবে পাশাষ 
হাবাধ্যাছে। 

কৈতব কাঁরয়া বাজাব সর্বস্ব লধ্যাছে ॥ 
দ্রৌপদী কাতবা হয়্যা ডাকফ্লে আমাবে । 
সভামাঝে বাই তাবে বঙ্গা কাঁববারে ॥ 

আমা বিনে পাণ্ডবেব আব কেহ নাঞ্ি। 
গত বাঁল ত্বাপরে চালল গোসাঞ | 

দ্ৌপদশীব দ:ঃশামন নিতে চাষ চীব। 

ক্রোধে কাঁপে গদা হাতে উঠে ভীমবীব ॥ 
পাদা হাতে কব্যা ভীম উঠে বণমাতা | 
শাসনে বলে বাব বাঁগ্যা বাবি কোথা ॥ 

মহাবীব ভীম যাঁদ সগাবে উঠিল। 
ভস্ন পায়না দঃশাসন ক্ঘ ছাড়্যা দিল ॥ 

ভীম কহে দুটা বাহু তেজ দেখাইব | 
গদাব বাড়িতে বাজাব সমাজ মাবিব 

মহাকোপে কপ উঠে ভীম মহাবল। 

দুই পায়েব ভবে পৃথবী কবে দলমল। 
ভীমের হাতে গদা ফেবে যেন কুগাবের 

চাক। 
দুর্ষোধন ভাবে বড় হইল বিপাক 
বকোদব বীব কোপে দেখে দর্জনা | 
চক্ষ; দিয়া বাঁবি হয আগুনের কণা 

তা দেব্যা দ.৫শাপন বস্ত্র ছাড্যা দিল। 

হাতে ধাব ষযাধান্টঠর ভীনেরে বমাল্য ॥ 

দ্রৌপদী কাতবা হঙ্ন্যা ডাকে নাবাধণে। 

ভাবতেব কথা ছি কব্িন্দ্রু ভণে | 

দ্রৌপদ৭র প্রার্থনা 

এখন না হলো হার বুথা আমি 
প্রাণ ধাঁ 

জ্রশবন রাখিব কি কাবণ। 
সমাজে উলঙ্গ কবে কে আব বাক্ষিব 

মোবে 
ঘুবতীব লজ্জরাটা ভবেণ॥ 

যাবে বাধু আব ববি দেখিতে না 
পাত্য ছবি 

সেজনা কমব*সভা মাঝে । 
কুক ধ্মহল্য ন্ট শকুনি পাপিচ্ঠ 

দুষ্ট 
কুমন্ত্রী ভূলাল্য মহারাজে | 

লোকে বলিবেক দিলি নিবমল কূলে 

কালি 
কৃষ্ণ সথা পাণ্ডবেব জাধা। 

একবগ্ব্র বজন্বলা অধোনাবা ক্ষীণবালা 
তথাঁপ তোগাব নৈল দয়া | 

শ্ীকবি শংকবে কয দবে" অধোগুখে রয় 
ভীমের হইল বড় কোপ । 

উরুতে চাপড় মাবে দন্ত কডমড় কবে 
প্রলব মানিল সর্ধলোক ॥ 

দৌপদর বস্দ্রাকর্ষণ 

কর্ণবীব ডাক্যা বলে শন দৃঃশানন। 
কারে ভন্ন কব কাড্যা আনহ বস্ন। 
দ্রোপদীব ক্র ধব্যা দূঃশাসন টানে । 

১৯১ 



শমহাভাত 

সর্ঘ সাক্ষী কর্যা সতী চান সভাপানে 

কাতব হইয্লা বন্ত্র দ্রৌপদী ধবিল। 

দূঃণাসন দুবাচাব টানিতে লাগিল। 

তা দোঁখয্লা ধুধিচ্চিব আদ পণজনে। 

ভূমেতে লোটাষ ভীম চায় বাঙ্জাব পানে॥ 

সহদেব নকুল দৌহে মে হল্য প্রা । 

অজর্যন খোলয়ে 'ক্ষিতি কবে হায় হাষ | 

আছাড় খাইয়া পড়ে বদ বেঞ্চব। 

হাহাকার খ্ধ্ৰ করে সভাসদ সব। 

দ্রোণ ভগচ্ম কৃপাচার্ষে সবে অধোমুখ | 

কণ" শকুন দূর্যোধনেব হইল কৌতুক | 

দুষযোধন বলে উহাব ধব্যা আন্য কেশে। 

উলঙ্গ কবিষা বসাইব উবু.দরণে ॥ 

যে জন কৃষ্ণেব দাস আমি তাব দাসাঁ। 

তব কথা দূর্যোধন স্বপ্ন তূল্য বাসি ॥ 

দ্রৌপদী বলেন কৃষ্ণ পাশাবলে মোরে। 

বাখা নাঞ্জি যায বস্ত্র বিবসনা কবে ॥ 

দির কাঁবচস্দ্র কয দানপাতিব জয় । 

বন্হরণ গ্রাধাল্যে পড্রবর দিতে হয | 

দোঁপদশীব লঙ্জানিবাবণ 

দ্রৌপদী কাতবা হঘ্যা উধ্ব মুখে চাষ । 

গব,ড় উপবে কৃষ্ণ দোখবাবে পাষ ॥ 

পাঞ্ালপ্ বলেন কৃষ্ণ তুমি লখা যাব। 
[ি বালব ওহে নাথ এই দধা তাব | 
দ্রৌপদীকে কৃষ্ণচন্দ্র কবিল আম্বাদ। 

অিবাং কূবুবংশ কারব 'বনাশ ॥ 

আম যাব সখা তাব নাঞ্জ পবাজ্ষ | 
তোমাবে বাঁখব আমি হয্যা বন্তুগষ | 

অভ নো বে] ধুধাঞ্ঠিব ভাকিযা দেখাঘ। 
আব ভষ না”ঞ তাই আল্য বদুবায় | 

গোবিন্দ লাবাথ দেখ গবুজড উপবে। 

আব দুষেণীধন বাজা 'কি করিতে পারে ॥ 

ক'ব মাযায্ন কেহ দৌখতে না পাষ। 
ভক্ত বিনে কে জানে প্রভুব অভিপ্রান্ন 
দ্রোপদীব কৃষন্দ্র হল্য বন্ব্ময | 

যত টানে দঃশাগন বাশি বাশি হয | 

নল প্রত জবর বন্ত বন্দর নানা বর্ণে । 

পুনঃ পুনঃ তত হয বত বাব টানে | 
বাশি বাশি বস্ত্র টানিল রঙ্গ বিবঙ্গা 

(দ্রীপদরে কাঁবতে নাবিল উলঙ্গ | 

টানিতে না পাবে বন্দ শ্রান্ত বড় হল্য ॥ 
চমংকাব সভাসদ িন্ম« মানিল | 

ধিক ধিক বাল সর্বে দূর্যোধন নিন্দে । 

সাধুবাদ জয় শশ্দ দ্রোপদীবে বন্দে 
প'তিন্রতা প্রতিজ্ঞা বাঁখলে দেবি ধন্যা। 

লক্্মীবূপা কব কৃপা দ্রুপদেব কন্যা । 

কৃষণেবে কবছে তুমি সার্থক ভজন। 

সম-তিমান্র কৈল কৃষ্ঃ লজ্জা 'িবাবণ ॥ 

সাবাথ গোবিদ্দ আজ দুঃখ কৈল দ্ব । 

হবিবোল বাহ; তুলি নাচষে বিদূব ॥ 

্রীৎ গোপাল সংহ নৃপতি আদেশে ॥ 
কবিচন্দ্র চক্রবতর সভাপর্ব ভাষে | 

ধতরান্ট্রেব নিকটে দ্রোপদ!র 

ববলাভ 

দ্রোপদীর যোগ্যতা দেখিযা কুবুবাজ্র। 

কহে, দুষোধন এতাঁদনে কবিলে 
কুকাজ ॥ 

দুষ্ট পুন্রে নিষোধলে নাঞ শুনে 

মানা। 
শকুনিব দন্দ্রণায় না জিব একজনা ॥ 
বিদুর কহেন ভীগ্মে এঁক দেখা যাষ। 
চণ্র সূর্ধ যারে কভু দেখিতে না পায় । 

১২৭ 



পাশ্ডব ভার্ষা কৃষ্ণনখী সভা আনে 
হজ । 

এত 'দিনে কুবৃধ্ম প্রাষ হল্য নষ্ট 

ভীম্ম কয় ধর্ম সত্য জানিহ বিদৃব। 

দৃ়োধন দুক্ট শীপ্র যাবে বমপুব ॥ 

বৈধম্পায়ন কহে তবে বাজা দৃষোধন। 

হাসি হাসি সভামাঝে কহিছে বচন | 

ভদম আদি অনণগ বন্যা বলকে 
যধাম্ঠিবে । 

নপ সব নি কয় কি ভাবা অন্তবে | 

কোপ দস্টে ভী কয শুনবে অজ্ঞান । 

জেস্ট গ্রভু না হল্যে কি বাঁচে তোব 
প্রাণ | 

দৌপদীব ষখন কৈল কেগগ্রহণ। 

মৃত্যুতূলা আছি মোবা ভাই চাবিজন ॥ 
তথাপি চন্দন সিশ্ত দেখ মোব হাত । 

বণে ইন্দ্র ঘম আলে কাবিব নিপাত ॥ 
ভীঁম্ম বলে ক্ষমা কব কালে হব সব। 

ধর্মবীব তোমবা কছু নহ পবাভব | 
তাবপবে যণধ্চ্ঠবে দৃষেধন কয । 

ভীমাদি শাসনে তব আছএ নিশ্ন্র | 
জিজ্ঞাসহ সভাকাবে দ্রৌপদীব কথা । 

জিতা কি অনিতা তথ্য কাহিবে 
বাবত্তা ॥ 

এত বলি সব্য উবুব ঘুচাষ্যা বসন! 

প্রোপদীকে দেখাধ্যা করয়ে তাডন ॥ 

তা দৌখিষয ক্রোধে ভঈমেব বহে 
আগ্রিকণা। 

গরা হাতে উঠিতে বৃধিষ্ঠিব কৈল 

মানা ॥ 

ভীম কয় উবু তোর গদাষ ভাঙ্গিব। 
অন্যথা পিতণোক না আমি পাব! 

মহাভাবত 

দ্ষেধন কহে ভম এখনো কহি 
তোবে। 

অনশ বলিষা সবে" বল যুধিষ্ঠির ॥ 

তবে সবে দাসত হইতে মস্ত হত্যা । 

ধনজ বানে যাহ দ্রৌপদীবে সঙ্গে লগ্্যা। 

অজ্ন দূোধনে কয শোনবে বর্ধব। 
পুবে বাজা য.ধাম্ঠব এখন ঈশ্বব | 

ধর্মবাঁব মহাবাজা বটে মহাজ্ঞানী । 

ষধিষ্ঠির বটে বাজা দ্রৌপদী 
রাজবাণী ॥ 

এই কালে বজ্ঞশালে শিবা শব্দ কবে। 
শ্দ শুনি বিদুর ডাকা কাহছে 

দ্রোণেবে। 

দ্রোণ কর কুব বংশ আব নাঞ্ি বর। 

দূর্যোধন সবংশে হইব গ্রাষ ক্ষষ | 
ধূতবান্ট দুঃশাসন দুধেণধনে বলে। 

সভাষ পাণ্ডবে মান ?ক কাজ কাঁধলে ॥ 
[বিশেষে দ্রৌপদী ধর্ম পত্বী পাতব্রতা। 

তাবে আন সভা ধাব গোবিন্দ বাঞ্ষতা ॥ 

ধৃত কহে দ্রৌপদণীকে তুমি লক্ষ্মীমা । 
মোবে দোখ যত অপবাধ কব ক্ষমা 

কুবু পাণ্ডবের মাঝ জ্যেক্ট বধু তুমি 
বব মাগ যে মাগিবে ভাই দিব আমি 

শুদ্র এক ধৈশ্য দুই বব ষে বিহিত। 
ক্ষান্রষে তিন বিপ্রে মাগ্যা নিতে পাবে 

শত] 
দ্রৌপদী কহেন মোব এক অভিলাষ। 
এই বব যুধিষ্ঠিবে কবহ অদাস। 

অন্তর শহ্ঘ ভাই সঙ্গে জান: নিজ ঘব। 

দৌপদী তোমাব পায় মাথে এই বব 1 
তথান্তু বলিষা ধতরাম্ট্র দিল সায় । 
সভা পরে ভাবত কথা কবিচন্দ্র গাব । 

৯৯৩ 

মহাভাবত--৮ 



প্রহাভাব্ত 

কুরুগৃছে জাগ্রিদ্ার ও 

কুরনারী দের বস্ত্র ভস্ম 

সভামধ্যে বাহ্ তাল কর্ণথাঁব কষ । 

গা'্ডবেব দ্রৌপদণী সাঁতি জানিলাঙ 
গন্য ॥ 

শোকেব সাগবে পণ্চভাই ভূব্যা ছিল্য। 

দ্রপদন হইয়া নৌকা সভারে বাঁচাল্য ॥ 

ভঁম কষ সত পদুন্ত শোনবে অজ্ঞান । 

অর্ধ অক্ষ ভার্ষা ইথে বেদাদি প্রমাণ | 

বদ্ধ হত্যা আদি পাপ গ্বামী বাদ কবে। 

সতী হল্যে সঙ্গে যাঘ পতিবে উদ্ধাবে ॥ 

এত বাঁল ভীম বীব কোপ দ:ষ্টে চা ॥ 

বাধান্ঠব নেঘাঞ্গিতে ঠীনবাবিল তান | 

ধতবান্টে গ্রণমিঞ্া পান্ডব ঘবে যাতে । 

কুবুবাজ কহে দ্রৌপদণব ধাঁ হাতে ॥ 

মোব অন্তঃপুর হতে গভায় তোমা 
আনে। 

পাব কবহ পবা যাথ্যা সেই দ্ছানে ॥ 

লমাদবে দ্বৌপদীবে লষ্যা অন্কঃপুবে। 

কহে কব দোব ক্ষমা দেখিয়া আমাবে ॥ 

দ্রোপদী কহেন প্রভূ যে আজ্ঞা তোমাব। 

কন্ত; তুমি 'বিদ্যমানে হেন দ:গ্রণত 

আমাব! 

কুবৃনাবা সাবি সাবি বাঁস অন্তঃপুবে 
মুখে বস্র দিয়া হাসে দোৌখিষা দ্রোপদীবে ॥ 
তা দোখিবা ঘাঞ্খসেন্ী ক্রোধিত অন্তবা । 

ঠাহিতে অনল উঠে দুবন্ত দুর্বাবা ॥ 
কুবুনাবী বোঁড়লেক দবন্ত অনল। 

পুবী ছাড়ি পালাধ নর্বে ভেতরে বিকল ॥ 

চন্দ্ুমুখী গৌরাঙ্গী সবে উন্নত পষোধর। 

বেগে যাতে বস্্ পড়ে না পবে অন্বব 1 

দুযেধনের ভার্ধাব দৈবে খত, 
হযযাছিল। 

এক বস্মা 'বিকুল৷ ভষে সভায় আইল ॥ 
হেনকালে কৃ্ণ আজ্ঞা পাইনা গপবন। 
কার্য বুঝি কোপে তাৰ উড়াল্য বসন | 

পৃথ্কাঁট উলঙ্গ লভে সভা ধাষ্যা যায । 
ঈষৎ হািয়া ভঈদ্ম বিদুবে দেখান । 
তা দোখযা নতাঁশব সভাই বিমুখ । 
দুর্যোধন কর্ণ আদ পাঘ ঝড় দুখ ॥ 
ভাগ কষ ধর্ম শুন শুন দুযোধন। 

উলঙ্গ চাহিয্লা দেখ ভাতৃবধণ | 
দৌপদীব যেন কাঁবলে মান ভথ্গ । 

তার ফল দেখ ভাষ। সভায় উলব্গ ॥ 
পরেব কবিষ্নয মন্দ আপন কুশল। 

ইহা মনে ভাবলে হয আপন অমঙ্গল ॥ 
তা শহানঞা ধতেবাধ্ট্র কবে হায হার । 

পাণ্ডব প্রণামঞ়্ আজ্ঞা পাধ্যা ঘবেষায় | 

পতি লগ্ন্যা সতশ নিজ বাসে বায়। 

সেবিয়া ব্যাসেব পদ কবিচন্দু গান ॥ 

পুণ'বাধ পাশা ব্লাড ও ষধাষ্ঠিরের 
খরাজষ 

জন্মেজয় কয় ভবে রাজা দুযেণধন ।- 
কি করিল কহ শন মুনি তপোধন । 
মূনি কষ। 
দুয়োধন দুঃশাসনে কধ [নানা] কথা। 
ধতুকৃত কর্ম মোব নষ্ট কৈল ?পতা ॥ 

পদ্নবাব অনেক বুঝায় কুরুরাজে। 

সভায় পান্ডব প% আনাল্য সমাবে ॥ 

ষ্াধন্ঠিবে সম্বোঁধিযা কহে দুষ্ণেধন। 
পুনর্বার খোঁলব পাশা আস্য কব্য পণ ॥ 
এই পণে এই থার ষে জন হাবিব । 

১১৪ 



'্বান্শ বংসব সেই বনবাসে যাব ॥ 

ঠীর বন্তু গাঁরয়া কম্বল দিধা গা । 

অবিদিতে এক বৰ কহিলাঙ তোমায ॥ 

জানা গেলে বনে পুনঃ দ্বাদশ বছব | 
ভ্রমণ কাবিব বনে না আসব ঘব | 
শ্রীধংং গোপাল সিংহ কৃষ্ণ পবাযণ। 
মল্লবংশে দুজন সিংহ নূপাত নন্দন 
পুনঃ পূনঃ সভাজন কবধে বাবণ। 
পুনব্ণব পাশা খেলায় নাঞ গ্রযোজন॥ 

সাবধান হঅ বাজা বলে সব'না। 

দুষ্ট বুদ্ধ দূর্যোধন কুচ্ছিত মন্ত্রণা। 
যখনি জাদ্মল দুষ্ট গণ্ড পালা মাষ। 
ডাঁকতে লাগন পাপী শুগালেব প্রায় ॥ 

যুধিষ্ঠির আদ কাঁব ভাই পণ্চজনে | 
পণ করি পাশা পুন খেলে দুইজনে | 
পাশাষ হারিল বাজী শকুনি জনিল। 

ইঙ্গিত কবিষ্না সবে হাসিতে লাগিল ॥ 
লঘুতা করিষা বম" বন্দর কাড়্যা নিল। 
চীর কম্বল সর্ধে ক্কমে পরাইল | 
দুঃশাসন বাহু তুলি মহাসুখে নাচে। 
ষণ্ডাঁতলা বলে যাধ বাজাব ধর আছে ॥ 

পাণ্চানী ছাড়হ পাঁচে জিতে না জুযাষ। 
চাষা দেখ এপ্বাইযা পি বৃষ যাধ | 

ভাঁম বলে প্রতিজ্ঞা জানিবি লত্য ঘোব । 
বণমাবে বক্ষ ভেদ্যা বস্তু খাব তোব ॥ 
অরে দূর্যোধন দুস্ট গ্রাতজ্ঞা আমাব। 
হনব আঘাতে উবূ ভাঁঞ্গব তোমাব ॥ 
দ্রোণ পদে প্রণমিঞা চান তাব পানে। 
আচ্ছা পালে বনে ধাই ভাই পঞজনে ॥ 
বলতে না পাবে কিছু ছল ছল আঁখ। 
গাঁ জনে গ্রণমিলা ভীম্মদেবে দৌথ | 
শৃশরে হাত আশিস করঘে মনে মনে । 

মহাভাবত 

বনবাসে হবে সখে জঘী হবে বণে ॥ 

ধূতবাচ্টরে নত হয্যা পাঁচ ভাই যায় । 
সভানদ সবে তাবা কবে হাষ হাষ॥ 
বিদুর কহেন বাপু শোন মোব কথা । 

কাম্দ্যা বলে মোব ঘবে বাখ্যা বাহ মাতা ॥ 
কুন্তী কহে বাছা ছাডা বাহতে নাবিব। 
কি লধ্যা থাকিব কোথা পাছা; পাছ: 

বাব ॥ 

যাধন্ঠিব বলেন মাতা বনে দূহখ বড়। 

বিদ্বের ঘবে থাক গোদেব আশা ছাড় । 

তবে হা কৃষ্ক বালঘা কুন্তী কবেহাষ হায। 
সভাপর্বে চক্ুবতাঁ কাঁবচন্দ্র গাষ ॥ 

কন্তাব বিলাগ 

কোথা কুষ্ণ ব্ুবাধ পচ পত্র বনে যাব 
ঘোব শোকে বাঁচিব কেমনে। 

আমি জিন্তষে মবা শত্রুবর্থ নিল ধবা 
চাঁব পাবি বাজা যায বনে ॥ 

ভীমের শ্রদ্ধা ভন্তি বড ক দোষে 

অজঃনে ছাড় 

প্রাণ সম নকুল সহদেব। 
দ্রৌপবীব হোবি মুখ বিদবিষা যায বুক 

অভাগিন? কেমনে বাঁচি । 
এই দুঃথ বড় মনে বিশেষে দ্রৌপদী 

বনে 
এই দশা কবিলে গোপাপ্িঃ। 

অন্যাএ পাশাধ জনে বাছা সর্ধ যায 
বনে 

সূংলাবে আমাব কেহ নাঞ ॥ 

পান্ডু বাজ্য আগেমল্য ভাষা সো 

স্বগে গেল 
না জাঁনল,এ স্ব ঘন্ত্রণা। 

১৯১৫ 
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ধাব দ্রৌপদ'র 
পাঁণি 

পাল্য বল্যা কবে লমর্পণা ॥ 

মোর বাক্য ধাহ পাত সেবা কারহ 

এত বাঁল বলে যুধাচ্ঠরে । 

পাগল আব ভাই বর্গে পালন কবিহ 
লবে 

নকুল লহদেবে আনি 

এত ঘাল কাঁদে উচ্চ স্ববে ॥ 

বন্দনা কাবা সাফ পচ ভাই বনে মাঘ 
কুন্তী বলে ধরণী মণ্ডলে। 

ধছজ কাঁবন্তু কব সভাব ভবলা হয 

গোবিন্দ আইলা হেনকালে ॥ 

পিপ্ডিবদেন ঘনগনন 

হাঁসিযা গোবিন্দ নত হল্যা কুন্ঠীব পা । 
বুকে কাঁধ কৃষ্ণ মুখে ক;ন্তী চুম্ব খাষ ॥ 
কান্দিযা কাণ্দিযা গুন কাহছে বকন। 

তোমা বিদ্যমান বাছাবা সব বাধ বন॥ 

কৃষ্ণ কহে অগ্গো পিসী তোবে সত্য কই। 
পাণ্ডবেব বই আমি আব কাব নই ॥ 
বিশেষে দ্রৌপদী যাঁদ ডাকএ আমাবে। 

তোবে বই আমি না বহিতে পাবি 
ঘবে। 

গোবিন্দ ডাকিষা কথা কহেন 'বিদুবে । 
সমতা কবিরা দেশে বাখ পান্ডবেবে ॥ 

বিদুব কহিল মোব না বাখিল কথা । 
গোবিন্দ কহেন তাবে বাত বিধাতা ॥ 

যবে ধনঞ্জয আদি গাণ্ডীব ধবিব। 

বুবু বংশ বণমাঝে স্ভাই মবিব॥ 

কাঁদয়া গোবিন্দে কহে দ্রুপদেব ঝি। 

বনবাসে যাই মোবা দশা হল্য কি॥ 
পাইবে পব্ম সুখ দবে ঘাহ বনে। 

১১৬ 

সতত থাকিব আমি তোমাদেব সনে । 
কুন্তী বয বাপ; কৃষ্ণ ভয় বাস বড। 
বিপদেব কালে পাছে ঘুধিম্ঠিবে ছাড় ॥ 
সমর্পণ পাঁচ পুত্র কবিলাঙ তোমাকে । 
পালিব বল্যা হাত দেহ কুন্তাব মন্তকে ॥ 
কৃষ্ণ বহে পুন পুন হেন কথা কেনে । 

পাণ্ডব আমাব প্রাণ জানে সর্'জনে ॥ 

তথাপি তোমার আজ্ঞা কে কবে লংঘন । 

যে আজ্ঞা বলিঘা হবি কাঁহলা বচন। 
কুন্তী বহে বিদুব ঘরে হইবা নৈবাশ । 
গোবিন্দ ভবনে গেলা কবিযা আম্বাস। 

শ্রীফুৎ গোপাল সিংহ মল্লাবনীনাথ । 
আশাবাদী কাবি আদাষ এই কয় 

পাত। 
য:ধিষ্ঠিব বনে যাষ আচ্ছাঁদয়া মুখ | 
কেশাবৃত দ্রৌপদী ঝাঁপিয়া চাদমুখ | 
ভীমবব বনে যায দুই বাহু তুঁলি। 
অজ:ন চঁলিলা বেগে ছড়াইয্লা বালি ॥ 

নকুল ভদ্ম মাখে গাষ সহদেব ব্রমুখ | 
ধৌমা গাব সাম বেদ শুনিতে কৌতুক 1 

সভাব যতেক লোক ভাবে মনে মনে। 
কি হেতু পাণ্ডব হেন মতে গেলা বনে! 
বিদুব কহেন সর্থে ভাব বিববণ। 
বাজা নন্ট ভষ হেতু আম যাই বন। 

ভীমের ভাব দুই হাতে বাধিব 

দধযোধনে। 
অজ:ন বয় শীকব সম বাণ পেলিব 

রণে॥ 
লহদেব কহে কাবে না দেখাব মুখ । 

নকুল মাথষে ভদ্ম মনে পাব্যা দুখ ॥ 
হত নাথা দ্রৌপদী মুখে বচ দিয়া যায়। 
মঙ্গল হেতু ধোময গান এই অভিপ্রায ॥ 
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“পাণ্ডব যাইবে বনে সভাকার শোক। হবি হাব বলিষা সভাই যাহ ঘব। 
'হাহাকাব করিষা কাঁয়ে সর্বলোক। বনপব ভাবত কথা ইহাব উত্তৰ | 
পাণ্ডব যাইতে বনে দেশে অমঙ্গল আগে মহাবাজাব নাগ কাবৰ নাম তবে। 
ধুতবাগ্ট্র চিন্তাকুল ভাবিষা বিকল বাবও চদ্দ্ু গর্ব ধরা তাবং কীর্তি ববে | 
সভাপর্ব লাষ হল্য কাঁকিন্দ্র কন। গোপাল মন্রল হাভাবতেব কথা । 
গোবিন্ব সাবাঁথ যাদেব তারা গেল বন। শ্রীন্রীগোপাল সিংহ রচাইল পোথা । 
শ্রীবুং গোপাল সিংহ নূপ অবতংস। ভাষায় ভাবত গ্রন্থ গ্রানেব কাবণ। 
শ্রীমদন মোহন তাঁর শন্নু কব ধ্বংস1 কাঁধিন্দ্রে মহাবাজা কবাল্য কন ॥ 

বনপর্ব 

পাণ্ডবদেব নহিত ব্বাদেণদের 

বন গমন 

বনপব চারচিত্র যে কবে শ্রবণ । সিংহদ্বাবে উত্তবমথে প্রবেশিলা বন। 
পাপ তাপ দবে যায় না দেখে শমন॥ মহাজ্ঞানী ধৌম্য পূবোহত গেলা 
সুধা সম ভুবনে ভারত কাব পান। সাথে । 
সর্ব পাপে মুক্ত অন্তে বৈকণ্ঠেতে বাজাষ কয় তোমা ছাড়া নাবিব 

হ্হান | থাকিতে 1 
জনমেজয কহে মূনি করি নিবেদন।  পাম্ডব কাননে গেল শুনি পৃবলোকে । 
পাশাষ হাব্যা বনে গেলা পিতামহগ্ণ॥  উচ্গম্ববে কান্দে পর্বে ইল্য দাবুণ 
বনে যাষ্যা কিবা কবিল কেবা গেল শোক। 

সাথে । ভীম্ম বিদুব গৌতমে নিন্দা কব্যা সবে 
কি আহাব কি আচাব গ্ঙাল্য কি কয়। 

বাঁতে॥ ইহাদিগে মন্ত্রণাতে এতখানি হয ॥ 
“দ্বাদশ বসব বনে বহিল কেমনে । শকুনি যাহাব মন্ত্রী পাপ র:ধোধন। 
কহ কহ কৌতুক বড় আমার শ্রবণে॥  তাব দেশে থাঁকিলে সবে হাবাব 
বৈশম্পাধন কহে বাজা গুন জন্মেজয। জীবন] 
গাশায হাবিয়া দৈবে ধর্মের তনয। এত কাঁহ গেল সভে যরধাষ্ির পাশে । 
বহদ কষ্টে কন্তো মায় কিয়া সাতুলা। কৃতাঞজলিপ্রণামধা গর গদ ভাবে। 
বিদুবের ঘবে বাথে কাঁবযা মন্তরণা ॥ আমা নভাষ বাথিয়া কোথায় কব্যাছ 'পঞভাই দ্রৌপদী ইন্দুমেন ভ্ত্যগ্ণ। গ্রমন। 

১১৭ 
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থা যাবে তথা যাব গ্রানেব কাবণ ॥ 

কুবাজাব দেশে বাস সমুচিত নঘ। 

যেমন বাজাব রাত প্রজা তেমন হয় ॥ 

পুষ্পে ষেন অন্য দুব্য হয সুবাসিত। 

সংসর্গেতে গুণ দোষ তেমন নিশ্চিত | 

অসতাং দর্গনাং ল্পশাৎ গঞ্জজ্পা চছচ 
সহাসনাং। 

ধর্মাচাবাং প্রহীষন্তে ন চ সিধ্যান্তি 
মানবাঃ | 

অসতেব দর্খন স্পর্শন আলাপন । 

তাহাব পাঁহত ষেবা কব্ষে ভোজন ॥ 

ধর্মচাব জনাব হানি হয্ন দরক্ষণ। 

তব পদে মহাবাজা কাব নিবেদন ॥ 

বদ্ধি্চ হধতে পুংসাং নাচে সহ 
সমাগসাং । 

মধ্যমৈমধ্যতাং যাঁত শ্রেন্টঠতাং বাতি 
চৌত্মৈঃ | 

নীচ সঙ্গে পৃবুষেব ব.দ্ধিহীন হয় । 
মধ্যমে মধ্যম থাকে হাস বদ্ধি নয় ॥ 
উত্তঘ নংসর্গেতে নির্মল হয জমান । 
সবন্ব পকতত সেই দদা তাব মান | 

অতএব তোমাব সঙ্গে মোরা সভে যাব। 
ছাড়া গেলে মহাবাজা পবাণে মরিব | 
এত শান যাঁধষ্ঠিব হাসামুখে কয় । 
এত স্নেহ মোবে মোর টুটা ভাগ্য নয় ॥ 
হন্তিনাপুবেতে সবে করহ গ্রমন। 
ভাম্ম 'বিদুব জননী জ্হং করিব 

পালন। 
এত শুনি আত্বব কবি প্রজাগণ। 
পার্থ গুণ স্মবি ধাষ নিজ নিকেতন 
নিবর্ত দেখিল্না প্রজা সদা সাবধান । 

মৃহাবাজ ততক্ষণে ছাড়েন সেই ছ্থান। 

শীধুং গোপাল দিংহ নূপ গুণধাম [. 
তস্য মভাসদ দ্বিজ কন্চন্দ্র নাম | 
নৃপতি আদেশে কৈল ভাবত রচনা । 

সর্ব পাপে মুক্ত হয শোনে ষেই জনা 1 

ঘ:ধাচ্ঠিবের তানুগ্থালী লাভ 

গঙ্গতীবে প্রণামাখ্য বট তব্বব । 

তাব তলে উত্তবিল গাণ্ডুর কোঙব। 

গর্গাজল পান কবি নিশা কৈল পাত । 

উঠিধা বসিলা সর্বে হইলা প্রভাত ॥ 
অন্টাশীত সহন্র ছিজ পাণ্ডব বাতা 

পায়্যা 
বেদধ্বান পাণ্ডব স্নেহে সভে আস্যে 

ধা্যা ॥ 
কোপাীন বসন মান ভালে উধফোঁটা। 
ন্বেত পিঙ্গল কৃ সভাব মাথায় জটা ॥ 
বত হেতু নখ শ্মশ্রু কব্যাছে ধারন। 
তাণ্রবর্ণ অঙ্গ সভাব সাক্ষাৎ তপন ॥ 

আসযা পার্থেব পাশে 'দিজ সব কয় । 

তোমাব সঙ্গে বন যাবে কাঁহলাওনিম্চয । 
প্রণামষা যুধিষ্ঠিব কবে নিব্দেন। 
বাজা গেল ধন নাই আমবা যাই বন ॥ 
বনেতে অনেক দোষ পাবে বহ্য রে । 
নিবৃত্ত হইঘ্যা গোসাঞ্জি ফিব্যা যাও 

দেশ! 
দৃর্ষোধনের কাছে যাষ্য করিব পালন । 
বঞ্চিত বিধাতা মোরে শন বিপ্রগণ | 

বিপ্র বর্ণে কষ যেবা গাতি তোমাদেব। 

মহাবাজ শুন সেই গাঁতি আমাদের | 
যুধিষ্ঠির কহে শন ছিঙ্গ তপোধন। 
সভাব চরণে আমি কাব নিবেদন ॥ 

মুগরা কব্যা ধত মূগ্ধ আনিত যত ভাই ৮ 
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তাবা সভাই ক্লিষ্ট বড তোঁঞঃ দুঃখ পাই। 

'বপ্র কষ ভক্ষণ ভাব তোমাধ নাই দিব । 

আনিব বনফল খাষ্যা তোমাব তি 

ধ্যান ধাবণায় তোমার কারব মঙ্গল। 

কখায থাকিব সুখী না হয্যা বিকল। 
বাজা কম তোমাদের সঙ্গে সুখে থাকি 

বনে। 

আপনাবা ফল আন্যা খাবে দেখিব 

তিক দুর্ষোধন বাল কবষে বোদন। 

জদ্মেজয় রাজ৷ প্রাতি কষ বৈশম্পায়ন 
এত বলি বুধিষ্ঠিব পাঁড়লা ভূতলে । 
অকস্মাং কদলী যেন পড়ে মহানপলে। 

হেনকালে শোৌনক দ্বিজ আল্যা বাজায় 
কয়। 

কর্ম মূল শোক দুর কর মহাশষ ॥ 

শোকল্ছান সহ্রানি ভন্রস্ান শতান চ। 
দিবসে বসে মমাবিশীস্ত ন 

পশ্ডিতমং। 

শোক দ্যান সহস্রানি ভবের স্থান শত। 
ম.ঢুকে প্রবেশ কবে ছাড়িয়া গপ'ডত | 
অনেক কহিধা তবে পুনর্বাব কয়। 

সব" শৃণাদ্ঘ হব তোমার দূর কব ভয় ॥ 
তবে রাজা ধ:ধচ্ঠির কহে পুবোহিতে । 
রাহ্ষণ না ছাড়ে মোবে কি দিব খাইতে ॥ 
এত শান ধৌমা ধ্যানে বাধাঙ্ঠিরে কয় । 
সূর্য আরাধন কব পাবে অন্ন কয় | 
আরাধনা "বাঁধি ক্রমে সকল কহিল । 
পুজা কাব সর্ষে স্তব কারতে লাগিল ॥ 

স্বং ভান, জগতচক্ষুত্ছুমাআ সব 
দেহিনাম:। 

মহাভাবত 

জগতের চক্ষু আত্মা দেব দেব ভান । 

চবাচৰ তিলেক না বাঁচে তোমা বিনু। 

এই ভ্তবে তুষ্ট হয্যা দেব দিবাকর ! 

দরশন 'দিরা কহে মাগ্যা লহ বব॥ 
প্রণণিয়া বৃধিচ্ঠিব কহে জোড় কবে। 
অনূবব দেহ ঘোবে বিপ্র সেবার তবে॥ 

তাস ্থালী দিয়া সূষ" কহে বণধাষ্ঠবে। 
কামধেন: লম পানর দিলাঙ তোমাবে ॥ 
যে কিছু দ্রৌপদী ইথে কবিব বন্ধন। 
যত দিবে তত হবেক অল্নাৰি বন ॥ 

চতুর্বিধ অন্ন হব তোমাব মহানসে। 

অন্দয় সকল হব আমাব আশিসে | 
যঁধান্ঠব 'িন্তু এক কাহ বিবরণ । 

যদবাঁধ দ্রৌপদী না কারিব ভোজন ॥ 
এত বলি দিবাকর হল্য অন্ত্ধান। 

বনপবে' চিন্রকথা কবিচন্দে গান ॥ 

কৌরব সভায ব্যাসের আগমন 

বব পায়্যা যাধম্ঠির পবম আনন্বে। 
ল্রাত ভার্ষা সাহত পুবোহিত পদবল্ছে | 
প্রতিদিন বিধিমত কবায় বন্ধন । 
বিপ্রবর্গ খাল্যে সবে কবএ ভোজন ॥ 
তারপব মহাবাজা দ্বিজগণ নাথে। 

কাম্যবন প্রবেশিল কল্প ফুল ধুতে ॥ 
ববাহ গণ্ডাব মহিষ পশু পক্ষ বত। 
কাননে শরমিয়া বোলে পবম অন্ভুত ॥ 
মুনি কল্প কাম্য কানন পার্থ প্রবেশিতে ! 

ধ্তরাস্ট্র দুরে ডাক্যা লাগিলা কাহতে॥ 
পাণ্ডব আমাদের কিসে ভাল হব ভাই । 
বনে গেল পাণ্ডব চিত্তে বড় দুঃখ পাই ॥ 
বিদুব কষ পুবে' তোমাধ বয্ন্যাছিল।ও 

আনম! 
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মহাভাবত 

নব ভাল হব পে ত্যাগ কর তম | 
ধৃত থলে তোব কথা নাই লাগে মনে! 
পবেব তরে নি পত্র ছাড়ব কেমনে ॥ 
এখান হইতে তৃঞ হয যাবে দ্ব। 

এত বাঁল ধৃতবাণ্ট্র গেলা অন্তঃপুব ॥ 
বিদ;ব বেগে খজ্যা খনজ্যা গেল 

কাম্যবনে। 

যৃধাচ্ঠিব বিদুবে দেখি বন্দিল চবণে । 
জন্ঞাসিতে (বিদ্ব নব কহিল কাবণ । 

তোগাব হেলনে মবিব বাজা দুষেধন ॥ 
বনব যাইতে অন্ধ আনিঘা সভাষ। 

বিদুবে স্মবণ কবি কবে হা হাষ । 

মুছা হব্যা ভূতলে পাঁড়িবা পাধ্যা জ্ান। 

না বুঝিযা ভাএব কবলাগ অপমান ॥ 

দঞ্জএ পাঠাধা পুন বিদুবে আনাল্য | 
প্রণীমিতে কোলে লব্যা কান্দিতে 

লাগিল । 

[বদবে আসতে দেখ্যা দ্ট দৃরোধন । 
কর্ণ শকানিকে ডাক্যা কহিছে জ্চন ॥ 
দাসীপত্র বেটা পাছে ভুলাষা বাজাবে। 

শন্বণা কবিরা জানি আনে পাণ্ডবেবে | 

যাবং না মন্দ্রণা কবে হয সাবধান । 

আইলে পাশ্ডব আমি না বাখিব প্রাণ ॥ 
একুন কষ ব্যালিশমতি হলি জ্ঞান 

হাবা। 
প্রতিজ্ঞা কব্যাছে পার্থ মধান্থ আছি 

মোবা ॥ 
দূর্যোধন কহে কণ' গামা কহে কিবা । 

কর্ণ কহে তব হিত ভাব বান্তি দিবা | 
একাইযা চল সবে" কাম্য বন যাব। 
পাণ্ডবে বিনাশ কবি বিবাদ ঘ:চাব ॥ 

প্রতিজ্ঞা কবিঘা সর্বে বাত্যে কাম্যবন। 

ব্যাস জানি আদি দর্বে কবিল বাবণ ॥ 

পাঁচে মারিধাবে তাবা পাবে পাঁচি লক্ষ । 
ভ্রিভুবনে কেবা আছে কৃষ্ণ বাব পক্ষ | 
ধৃতবান্টে ব্যাস কব 'হিত কহি আম । 
না বুঝ্যা পাণ্ডবে বন পাঠায্ল্যাছ তুমি 
ধৃত কঘ পুত্রকে অনেক কবিঙগাঙ 

বাবণ। 

দৈবগ্রন্ত নাই ধনে আঘাব বচন ॥ 

পূত্রচ্নেহ হেতু পুনে ছাডা নাই যায়। 
?ক কা নিবেদন কৈলাঙ তোমাব পাষ ॥ 

ব্যাস কষ ভাল কহ পদুত্রেব পব নাই । 

স্বভি আখ্যান পনর শোন মোব তাঞ্জি | 

ইন্দ্র পাশে ভুবাঁভ ঘাষ্যা কবিতে বোদন। 
শুরু জিন্ঞাসিতে সব কহিল কাবণ ॥ 

কুণ পঠত্রব গলাষ বজ্জ: কাবধা বম্ধন। 

বলবানেব সঙ্গে বা কুষক দুজন ॥ 

ইন্দ্র কহে এক কথা জিজ্ঞাস তোমাবে। 

প.ত্র সভাব ঘধ্যে আঁধক দধা কাবে ॥ 

সুবভি কহেন শরু নিবেদি চবণে । 
পুন মধো আধক দর্া হয় মোব দখনে॥ 

যেমন পান্ডুর সত আঘাব তেমন বিদ,ব 

তুমি। 

তথাপি পান্ডুব পদন্রে ভালবাসি আম ॥ 

অন্প কালে বাপ মল্য ছণ্ড পাঁচ ভাই। 
বনে গেছে তাদেব তবে পাঁড়া বড 

পাই ॥ 

অতএব পাম্ডব সঙ্গে থাক সমভাবে । 

আমাব বচন বাখ বড সুখ পাবে॥ 

ধৃত কয় বাঁদ দঘা আছে কৌববেবে ৷ 

কৃপা কবি শালন কব আমাব পৃন্রবে | 
ব্যাস কষ মৈত্রেষ জ্ঞানী আনবেন 

এথা। 
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ষে কহিৰ তাব বাক্য না কৰা অনাথা | 

এত বলি ব্যাসদের গেলা বথাস্থান | 

বনপবে ভাবত কথা কবিচন্দ্র গান ॥ 

কোঁবৰ গভাঘ মৈত্রেধে আগমন 

কাবা তাহাব 

প্জা 
কহে কোথা হত্যে আগমন । 

বহৃত পুণের ফলে দরশন মোবে 
দিলে 

আজ মোব সার্থক জীবন। 
পণ কান্ব্যবাজাকৰ শোন মান 

মহাশষ 
প্[ন্ডবেব ভাল মন্ব জান। 

বাছা নব গেছে বনে বাঁচিব তারা 
কেমনে 

তাদের তবে কাঁদে সদাপ্রাণ ॥ 

মৈরেষ বাজাবে কয শোন কুবু মহাশয় 

তাঁথ'ধান্তরা কবিতে ভ্রমণ | 
প্রবোশতে কামাবন ষুিষ্ঠিব আটা জিন 

দেখিলাঙ কব্যাছে ধাবণ॥ 

ছণ্ড পঞপাণ্ডব ভাল নহে এসব 
তস্য পিতা ছিল মহাবাজ । 

দঞ্ট পুঘেব বচনে ধর্থধীব পাণ্ডব 

বনে 

মৈন্েষ আসিতে বাজা 

ভাল নহে কব্যাছ কুকাঞ্জ | 
মৈনেষ দযেোধনে কল্প হেন কর্মউচিত 

নষ 
পাণ্ডবেব সঙ্গে প্রীত কব। 

এখানে হইতে ঘাত্যে কাম্যবন প্রবোনিতে 
কিগণব বধিল ভীগ বাঁব | 

৯২১৯ 

পাধ্যা তাহাব আদেশে 

মহাজাবত 

বকাদি জবাস্ম্ধ বীবে অবহেলে ভাঁম 
মাবে 

মৃত্যু বশ না হয়্য বান । 
গৈত্রেষের কথা শদি দূর্যোধন দুষ্ট 

জ্ানী 
কবে উবু কবঘে তাড়ন | 

শাপ দিয়া মৈত্র বায ধূৃতবাচ্টর ধাঁব পাষ 
সম্ভবনা কীবয়া তাবে কষ। 

কেমনে কিমাঁর শব বধিল ভীম মহাবীর 

বিবাঁবধা ক মহাশয় ॥ 

মৈত্রেষ কাঁহছে পুন না শুনব 
দুযেধিন 

আমি গেলে ব্দূব কাহব। 
তুমি ভালবাস মোবে আস্যাছিলাঙ 

ভালব তরে 

আদি এথা আব না থ।কিব | 
এত বল মুনি বায় অন্ধ কবে হাষ হায় 

বিদুব ধত কহে বিববণ। 
শুনি সব'লোকে কয় বৃধিষ্ঠিব ধম ময় 

না বুঝি পাঠালে ভে বন | 

গোপাল সিংহ গঙ্পতি শুদ্ধ সত্ব. 
মহামতি 

দঙ্গীত বলা গুণবান । 
ছিজ্ব কবিচন্দ্ 

ভাষে 
বনপর্' অত মান ॥ 

1কমান বব 

ির্দর কহে এখান হত্যে তিন রান্রি বই । 
কাম্যকে পাণ্ডব গেলা শুন বাজা কই ॥ 
অর্ধবাত্রে বনে যাতে মানষগন্ধ পাষ্যা। 



শহাভাবত 

(কমব দূবন্ত রাক্ষস বেগে আনো ধার্যা। 

বাধ বেগে বন বক্ষ উপািয়া পড়ে । 
কদালব বন ধেন পড়ে দাবুণ ঝড়ে | 

বাক্ষসেব ঘাধা কাব কবে ঘোব শব্দ । 

বনচব ঘতেক শীনধা হলা স্তব্ধ ॥ 
পাণ্ডবে দেখ বনপথ কাবিল বাবণ । 

তা দোঁখ বিস্মৰ ভাবে ধের নন্দন । 

বক্ষ মন্দেতে ধোম্য মাধা দূরে কৈল। 

মহাবাজা বাক্ষসে দেখ্যা কাঁহতে লাগিল ॥ 
কে তুমি কি কার্য তোমাৰ কহ মহাশয় 
বক ভাতা মর নাম দিলাম পায় ॥ 

মনুষ্য আহাব কবি থাকি এই বনে । 
কি নাম তোমাব বনে মবিতে আল্যা 

কেনে ॥ 
হাসিয়া তখন বাজা কহে ধাঁধাষ্ঠির 
ভীমাজএ+ন নবুল সহদেব ভাই বণধীব । 
পাণ্ডব তন পণ আপ্যাছি কাননে । 
গথ ছাড্যা দেহ বক্ষ শুনহ বচনে। 
বৈশম্পায়ন বলে বাজা বাক্ষদ কোপে 

জ্হলে। 
মোব ভাগো ভীম বিধি আন্যা দিলেক 

কোলে। 
পৃথিবী ভমণ কব্যা নাই পাল্যাঙ যাবে। 
বক নামে ভাঁম মোব মাবে সহোদবে ॥ 
হাঁড়ি'্ব আমাব সখা বধিয়া তাহাবে। 
তাৰ ভাগনী 1হড়িত্বাবে বলে বিভা কবে | 
ভাঁমে খাষ্যা আজি ধত ঘ্চাইব শোক । 
যখধদ্ঠিব বলে তবে গোঁল বমলোক ॥ 
তবে ভীম দশ বেউ বক্ষে উপাড়িধা। 
হাতে কবি যত পর পেলিল মৃছ্ধা ॥ 
অজএনে বাবণ কাঁর বাঁব বকোদব। 
গাছ পেলে বাক্ষস্ব মাথাব উপব | 

বঙ্তূলয বক্ষাঘাতে িমাঁব মোহ 
পাষ। 

পাইযা চেতনা প:ন ভীম পানে ধায | 

বাম পাদে ভম তাবে ঠোঁলযা পেলিল ৷ 
বুক্ষা লয্ন্যা বক্ষ পৃন ধাইয্যা আইল । 

দুই বীব বন বক্ষ লব্যা দৌহে হাথে। 
যুদ্ধ কবে যেন মন্ত হান্ততে হদ্ভিতে | 

শিলা যুদ্ধ তাবপব কবে পব্পব | 
কাপয়া কিম?ব বাঁব ধাইল সত্ব ॥ 

পবস্পর যন্ধে কবে বৃষভেব মত ৷ 

কবধে দাবৃণ বণ পবম অন্তত | 

কেশাকোশি নথানখি দশনে দশনে । 

লোমহবিষণ বুষ্ধ দেখে সবজনে ॥ 

দুই হাতে ধব্যা তাবে ভাঁম পেলে দুবে। 
পাঁডষা ?িমাঁব বীব মহাশন্দ কবে | 

কোধ কাব ঝৃকোদব ধাঁব মধাদেশে । 
চপ্ডবাধু বক্ষ যেন ধহবাধ আকাশে ॥ 
মাবনূ মবিন বাল ধাবিবাবে যায । 
সব ধাববাবে যেন বাহগ্রহ ধা ॥ 
কটি দেশে জান দিযা গলে দিল ভব । 
বদনে বৃধিব বহে মল্য নিশাচব ॥ 
ভাঁম কহে হাঁড়ম্বেব কর উপকাব। 
এত ধাঁল ভ্মে পণ মাবিল আছাড় ॥ 
বকের লঙ্গেতে শশঘ দেখা কর গিষা । 
বব ডাক ডাকে ভণম বাক্ষমে মারিধা ॥ 
যুধিষ্ঠির কোলে কবি কাবিয়া চু'বন। 

প্রশংসা অনেক ভীমে কৈল ছিদ্গণ ॥ 

পথে পড্যা আছে কিগাঁব দোখলাও 

নয়ানে । 
তাবপব বযাধান্ঠব গেলা দ্বৈত বনে । 
বিদৃবের ঘহখে এত শান বিবরণ । 

ধৃতবান্ট্র নিঃশ্বাস ছাড়ে পত্রের কাবণ । 
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পাণ্ডবেব শুনি জষ ভীম্ম দ্রোণেব 
আনন্দ। 

দ.্ট শ্রষ ছাড়্যা 'দ্বিজ কহে কবিচন্দ্র। 

কফের কাছে দ্ৌপদ্ব ক্ষোভ 

টৈশম্পাষফন কহে শুন বাজা জন্যেজল্ল | 

বনপবে চিন্্কথা শোন মহাশয | 
পান্ডব গেছষে বন শুন্যা বৃষি গণে। 
কৃষ্ণ সঙ্গে বদ্ধবান্ধবৰ সভে আল্যা বনে 
য্থাযোগা প্বস্পব কবিল সম্ভাষণ । 

য্যাধাম্ঠিবে কৃষ্ণ কিছু কাঁহছে বচন 
দূর্যোধন শক্যান কর্ণ দুষ্ট দুঃশাসন। 
চাবিজনাব শোনিত ভুমি কাবব স্তুখে 

পান! 
আভিষেক তোমাব কবিব হস্তিনায় । 
হায় মা আমা হত্যে এক দেখা যায়! 
ক্রোধ দেখি কৃষে৷ জিষ্কু কাবিল সান্ত্বনা । 
তোমাব ক্লোধেব পাত আছে কোন 

জনা ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে তবে কোধিত অন্তবে। 
অশ্র্মখে দ্রোপদশ কথা কাঁহছে 

কৃষেবে | 
সষ্ট স্থিত প্রলয়েব তুমি সে কাবণ। 
যে তোমাব সব ছাড্যা তাবা এসো বন ॥ 

সংলাবের মধো মোবা 'জিয়া কেবা 

আছে। 
লাজ খাধ্যা শুন কৃষ্ণ কই তোমাৰ 

কাছে। 

একবস্তা বজস্বলা সমাজে লইয়া 
কুর; সব ইঙ্গিত কবে ঈষৎ হালিধা | 

দাসী ভাবে দর্যোধন বলষে আমারে 
কি দেখ ভজহ মোবে ছাড়া পাতিবে | 

মহাভাবত 

ধিক ধিক ভীমের বল পার্থেব জঈবন ! 

অন্পবল ভার্ষায় বাখে কর্যা প্রাণপণ ॥ 

কুলিজা পাশণ্ডব প্রিষা পান্ডু বধ মোবে। 
কচে ধাঁব গ্বামী সভাব অগ্রে লাথি মাবে 

এত বি বসনে মৃথ কাব আচ্ছাদন । 
আভমানে যাজ্বনেনী কবযে বোদন ॥ 
ম্তনদ্ষ বাহিষা পড়ে অশ্র:বিজ্ব- ! 

ক্রোধে কর পুন বাভিযাছে শোকাস্ম্ধু : 

নৈব মে গতষঃ সাঁন্ভ ন পু্ান চ 
বাজ্ধবাঃ। 

ন ভ্রাতবো ন চ পিতা নৈব তং মধুসূদন ০ 

পতি পনর নাই মোব ভ্রাতিবন্ধু জন। 
তোমার চবণে হবি কব নিবেদন ॥ 

এইব্পে অনেক কৃষে কহিলা পাণ্চালী ৷ 
আদ্বাস্যা দ্রৌপদ্দীবে কহে বমগালী ॥ 

দুঃথ পাষ্যা তূঘি যেমন করিছ বোদন। 
এমন কাশ্দিব যত কুবু নাবীগণ্ ॥ 

আঁচবাং অভন বাণে গো সভাই 
মাধব | 

আমাব যাবৎ সখ্য সহাায। করিব ॥ 

সত্য বই মিথ্যা নহে মোব কভু বাণা। 
যুধিষ্ঠির হইব বাজা তুমি হবে বাণ ॥ 
দ্রোপদীবে অঞ্জন তবে কব্লি সান্ছুনা। 
কৃরুবংশ বধিযা সভাব ঘহচাব বন্ত্রণা ॥ 

ধূষ্টদুম্ন আদি বীব কহে তাবপবে। 
ভীগ্মে আদি বব মোবা বাঁধব সমবে | 

কৃষ্ণ কহে ছাবকাষ থাঁকিতাঙ যাঁদ 
আম্ম। 

তবে নাকি এত দুঃখ পাঅ দাদা তুমি | 
পুবী প্রবেশিতে যবে কহিল আমাবে। 

শুনিষা তর বাষ আল্যা তোমাব 
গোচবে 2 
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মহাভারত 

বাধান্টিব কহে কোথা গিষাছিলে তুনি | 
কৃষ্ণ কহে শান্ব বাব্যা বধিলাঙ আমি ! 

শান্ব যুগ্ধ বিবাবঘা কহিলা ফুধিন্ধিবে। 

ণুনিষা বিদ্মঘ হলা সভাব অন্তবে ॥ 
তাবপব পাণ্ডবেব লয়্যা অনুমতি । 

নুভদ্রা অভিমন্দ্য সঙ্গে দেব বদুপাঁত 
বিগানে চাপিঘা কৃফ গেল দ্বাবকাষ | 
গোবিন্দ বিচ্ছেদে সবে বড পাড়া পা ॥ 

ধ্টদূম্ন ভগিনীন্ত কবিষা গ্রহণ | 
ুধিষ্ঠিবে প্রণগিযা কাবলা গনন ॥ 

পাণ্ডবে দেখিতে বত বাজা আন্মাছিল। 
বাজাব অনুমাতি পাধ্যা ভে দেশে 

গেল 
বযীধার্চিব ভ্রাতৃবর্গে কহে তাবপবে। 

বাব বসব থাঁকতে হবেক বনেব 
[ভতবে। 

এক ঠাঞ চিবকাল বাস ভাল নষ। 

দ্বৈতবনে গেলা তবে পাণ্ডব তনষ। 

নন্দন বিপন লম বটে সেই বন। 

বৃধিষ্ঠিবে বিভিল আস্যা ঘতেক রান্ষণ ॥ 

নিদ্ঘসবণ সর্বে আল্যা দবণনে । 
প্রণমিষা পাথ ভাষে বসাল্য আসনে ॥ 

ফল মুল দ্বি্রগণে কবাল্য ভোন্রন। 
ধোমা যন্র কবে বাজাব মঙ্গল কাবণ | 

হেনকালে মাক ণ্ডেষ আল্যা সেই 

ল্ানে। 

বনপব সুধানম কব্চন্দ্র ভণে ॥ 

দ্রোপদিন খেদ 

বাছা ফুধিঙ্ঠিরে দেখি মনি তপোধন। 

বাম বাগ পুনঃ পুনঃ কবএ স্মরণ 
-য্দাধান্ঠিব জিজ্ঞাসিতে কহিছে মুনিবব। 

িতৃবাক্যে গ্রেছিলা রাম কানন ভিতব ॥ 
তোমাবে দৌখতে তাহা হইল স্মবণ। 
কহিষা অনেক কথা মুনি গেলা বন। 
মন দিঘা তাবপব শুনহ বাজন। 

জন্মে্রধ বলে কহ বৈশম্পাবন॥ 

ব্যাসদেব নাবদাদি আল্যা সেই দ্থানে । 
পাল্ডব দ্রৌপদী সঙ্গে বিল আসনে ॥ 
দ্রৌপদী দভাব মধ্যে বুধিষ্ঠিবে বৰ । 

দুষ্ট দূর্যোধন পাপী কিন হাদষ | 
সর্বস্ব লইধা ছলে পাঠাইল বনে। 
চব্বাদ তব দুঃখ দেখি কাঁদে মোর 

প্রাণে ॥ 

ইজ্গতে ভাই সভে তুমি যাঁদ আজ্ঞা 
কব। 

নিমেষে বধিতে পাবে কর সৈন্য 

সাগ্গব। 
ধর্ম মল যাজ্ঞসেন্স জ্োধ ভাল নয়৷ 

ধর্মেতে থাকিলে তাব ধম" কবে জয় ॥ 

দ্রৌপদী কহেন বাজা নিবোঁদ চবণে। 

কোন কাঘ' সিদ্ধ নয বিনা কর্ম বিনে 
অতএব ধে গরূষ কম নাই করে। 
আম ঘট জল স্পর্শে যেন নষ্ট কবে 

1তলেতে থাকষে তৈল দ:ণ্ধে থাকে 

গবি। 
উদ্যোগ বিনে না পাধ্যা যার মনে দেখ 

ভাবি | 

বজ্ঞ বিনা বল্তফল পায়্যা নাই যায়। 
নিবেদন নহাবাজা কবি তব পার! 

কার্যসিদ্ধ পুবুষে প্রশংসা সভে কবে । 
আপিদ্ধ গুবুবে কেহ নাই দগাদবে ॥ 
শীঘ্র কর্ম পূর্বের দদা হব জয় । 

অলন প্ব্ষে কিছ ফল নাই হষ। 
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বৈশম্পাষন মন কহে াজসেনীব 
কথা । 

"বাস ছাড়ি পার্থে ভীম কহিছে বাবতা। 
কনটবাদর্ী অধর্মে নিলেক মোদেব রাজা । 
তাহাবে বাঁধতে কিছু না হব আকার্য ॥ 

ভষ নাঞ্ঞ যুদ্ধ কর দুষেধন সনে । 
ছলে দৈত্য যান বাজা নিল দেবগণে ॥ 

যুধিষ্িব বলে ইছা করিতে মাবিব। 

সত্য লঙ্ঘন পাপ ইত্যে কেমনে তাঁরব | 

ভাঁম কয় সকলের প্রতিবিধি আছে । 
শত্রু মাবি বনে পাপ বিনাশিব পাছে । 
এত গহীন মহাবাজা ভীম বাবে কল্প 
একালে কঝিলে ধূম্ধ জধ নাই হয় ॥ 
কৃপাচার্য অন্বথামা ভীম্ম কর্ণ দ্রোণ। 
সর্বে শাস্ত্র বিশাবদ দু দূষোধন ॥ 
অন্য বতেক রাজা দুষোধনের বশ। 
প্রাণপণে বূঝিবেক না পাইবে বশা। 

কণ'কে স্মবণ করি খোব নিদ্রা নাই । 
তাতে হেন দশা মোদের কবিল 

গোসাঞ ॥ 

একথা শুনিযা ভঈঘ কিছু নাই বলে। 
ব্যাসদেব সেই হ্থানে আল্যা হেনকালে ॥ 
ব্যাস কয় আল্যা [কহ] তোমাৰ হয়। 
ভীম্মাদ হইতে তোমাব নাই কিছু ভষ 1 
প্রাতস্মতি বিদ্যা তুমি কবহ গ্রহণ । 
সে বিদায় অজুনে তৃন্ট হব দেবগণ | 
সদাশিব পূজা কবিষা ধনগ্জ। 
সকল হইব ভাল কাঁবচন্দ্ু কষ 

অজনের তগন্যা 

বনপর্' চিন্রকথা বৈশম্পাষন কয়। 

শুনে বাজা জন্মেজয় পুলকাঙ্জা হর 

মহাতবত 

প্রাভজ্মনত বিদ্যা ব্যাস অজযনেবে 
দিল।, 

হিমালঘ পৰতে অজু*ন বাঁব আলা । 
বিপ্র বেশে আল্যা তথা দেব পূবদ্দব। 
তব পিতা ইন্দ্র আমি শন বাঁবধবা। 
মাত্লিব রথে চাগ্যা যায্য মালয় । 
হব আবাধতে কধ্যা গেল হবিহয্ন | 
কৈলাসের উপবনে দিব্য সবোবব। 
তাহাতে শিখেব পূজা কবে ধনুরধব | 
বনফুলেব মালা গাঁথে শ্রীমালেব দল । 
একভাবে শিবের সেবা করে মহাবল ॥ 
নিবাহাবে সেবে গৌরীনাথেব চরণ । 
বৈলাসে জানিয়া ওথা দেব ভ্রিলোচন। 
দূর্গা কিরাতিনী শিব বাত বেশেতে। 
শ.কৰ তাড়াধযা আনে ধনুর্বান হাতে। 
পদা্গুষ্ঠে ভব কবি ধনঞ্জষ থাকে। 
কিবাতেব বেশে হব দেখা দিলা তাকে। 
ঘ,ক নামে দনুব পুত্র ববাহ মুর্তি ধবে। 
বিনাশ কবিতে বীর ধাষ অজ্নেবে। 
গাণ্ডীবেতে শব জুড়ি কহেন শকেবে। 
মিনি অপবাধে কেনে পাড়া দেহ 

মোবে। 
অজরন দিলেক তাড়া ফিবাতেব সাথে। 
না মাব না মাৰ বল্যা ডাকছে কিবাতে। 
কেহ নাগ শুনে মানা দৌহে ধনুর । 
ববাহ উপবে বাণ মাবে গবস্পব। 
তাবে মের্যা বাঁবার্থ হইলা দুই বাঁবে। 
ন্রকালে বাচ্ষস মতি সৈই বাব ধবে! 
কিবাতে অন বলে তুঘি বঠ কে। 
ঘোবে বনে নাবী নে পরিচয দে | 
অজ:ন আমার নাম ছ্বিতীয ভ।প্কব। 
গাপ্ডীব ধনুক গোব আগ্িতুল্য শব। 

১২৫ 



আহাভাবত 

এত শুনি কিবাত হাপিধা তাবে কঘ। 

সর্বে জানে মোর বল কাবে মোব ভব ॥ 
একা বনে ভ্রম কেনে শুন আবে খব। 

না পালাল আজি বণে ঘ্চাব তোব 

গর ॥ 

[িধাত বলেন আমি না হব বিমুখ । 

কেমন বাব বান মাব পাতি মোব বুক ॥ 
এত শন কিবা)তনীষে কহে ধনপ্রয্ন। 

মোব বান বাজলে বুড়া যাব জমালয় ॥ 

কবাঁতনী ঘলে বীব মো হতে কি হয। 

উ পবুষ স্বতন্তব কাব বশ নয়। 

মহাকোপে আকর্ণ পবযা ছাড়ে বাণ। 

1করাতেব বুকে বাজ্যা হল্য খান খান। 
শাথ কহে মোব বাণে পর্বত 'বিদাবে। 

সাহল এমন বাণ সাবান তোমাবে। 

দুইজনে বাশবৃণ্টি দোহে ধনূর্ধব | 
গর্বত উপবে যেন বর্ষে জলধব ॥ 

নাবাচ এডিযা বলে ফিবাত সামাল । 

পার্থেব নাবাচ কিবাত বুক পাত্য! 
[নল ॥ 

তূণপ্ণ ছিল ধত অজূনেব বাণ । 

মহাকোপে এককালে পঃরিল সন্ধান ॥ 

কিবাতেব বকে বাজ্যা ব্যর্থ হল্য বাণ। 

নাস্ধ কানন গাব নাঞ্জ ধবে টান ॥ 
মহাবীব অঞ্জন ভাবষে মনে মনে। 

মোব বাণ কে সাহতে পাবে শিব বনে! 

বকে ঠৈক্যা বাণ ভাঙে পার্থের 'বিদ্ময। 

ছলা কব্যা ছলে মোরে বুদ পাছে হয় ॥ 
কিবাত অজ:নে দেখ্যা ছাড়ে হৃহ্ক্কাব । 
মহাকোপে ধনঞ্জষ ডাকে মাব মাব ॥ 

ত্ণেতে নাহিক তীব হইল কাতব । 

কাকন্দ্র বলে বাব ধাবল পাথব ॥ 

৯৬ 

শ্ীুৎ গোপাল িংহ মোবে আদেশিল। 
মহাভাবতেব বথা পধারে রাঁচল ॥ 

1করাতাজ/ন যুদ্ধ 

গাছ পাথব পেলে পার্থ বিঝাত উপবে। 
বূক নাঞ্ঞ হেলে বুদ্ধে যেমন ভ্ধবে | 

ধনুক গলায় 'দিযা ট ন্যা আনে তাষ। 

যাঁন্ট খাহ্যা ছাড়াইম্লা কিবাত পাছবায় ॥ 

যাঁণ্ট যাঁন্ট ঘূঝে দংহে কেহ নহে কম। 
বুকে বুকে বাজে যেন দামামা দম দম ॥ 

মহাকোপে অজন মারষে 'কিবাতেবে। 

কিবাত কোপিযা কিল মাবে অজহুনেরে ॥ 

মাথাপ্ন মারিল কিল ঠেল্যা পেলে তাকে । 

ধরণী লোটায় পার্থ মহেশের কোপে ॥ 
গাঁড়ল অজর্যন ভূমে ধবণী লোটা । 

তা দেখিষা ভবানী কবেন হা হযে। 

ভবানথ বলেন প্রভূ কবি 'নিবেদন। 

'নবাহারে সেবে বীর তোমার চবণ ॥ 
কিবাতেব বেশে ভাল বব দিতে আল্যে। 

কহ দেব 'কি লাগিয়া অজর্ননে মারিলে ॥ 

ভকত বংসল তোমা বলে কোনজন । 

আব না ভাঁজব কেহ তোগাব চবণ ॥ 

গোরা বলে তব যুদ্ধে পার্থ যাঁদ মবে। 
হইব হাসাসপদ সকল সংসাবে 
গোবিন্দেব সথা বার কুম্তীর নন্দন । 

ক্োধ ছাড় দয়া কব দেব ভিলোচন॥ 
গৌকী বাক্য শুনি শিব হাসিতে 

লাগিল। 
কপাদূন্টে চাহিতে বার পবাণ পাইল ॥ 
কিরাতে অন বলে পাইয়া চেতনা । 
আমার হাতেতে আজ তোমাব মরণ ॥ 

আগে আমি পাাঁজ গোবীনাথেব চবণ। 



“তবে তোরে পাঠাইব ষম়ের সদন ॥ 
এত বাল ধনঞ্জষ সরোববে যায! 
-কবিচদ্দ্ু বচে 'দ্বিজ বসুদেব গাষ | 

অঙ:নেব শিব পূজা 

ধনঞজষ পুজা কবে দেব দেব পরাৎপবে 
নান করি তীর্থ সবোববে। 

গ্রীফল সাহত মালা হাথে লষা 
কুন্তাঁবালা 

ভাবে দেই মহেশেব শিবে ॥ 
আঁখি মৃ্ঘ ভাবে ভবে আব দয়া হবে 

কবে 
ঘোব বনে কবহ উদ্ধাব। 

গ্রাতিজ্ঞা কব্যাছি অদ্য িবাতে মারিব 

সদ্য 

পাদপদন্ম ভবলা তোমাব ॥ 
গ.ঘপমাণা নাই দেখি ছল ছল ক 

আখ 

প্রভুব ।শরেব মালা গেল কোথা । 

ডুধিল আমাব নাম ন্দাশব হল্যে বাম 
হেন বুঝ বণ্চিত 1বধাতা ৷ 

পার্থ কবে হাব হায় কিবাতেব পানে 
চা 

সেই মালা 'কিবাতেব গলে । 

ধাবা গিষ। ধবে পাষ ভমে গড়াগড়ি 
যায 

বাহু ধব্যা শিব কবেন কোলে! 

নশচ বেশে আল্যে তুমি চিনতে 
নাবিলা আম 

তব অঙ্গে মাবিলাম বাণ। 
শকহবে আমার্গাতি ভোলানাথ ভতপাতি 

পদ তলে তেজব পবাণ 

মহাভাবত 

১ 

প্রবোধ কবিয়া ভাবে মহেশ কবেন 
রি কোলে 

পার্বতী ঝাড়িল অঙ্গধূলি। 

আইলাম এই বনে বব দিতে দূইজনে 
শুন ধনঞ্জষ তোবে বাল॥ 

পাবে ভাবথ প্মাথ আদেশিলানরপতি 
গোপাল সিংহ মলবংশধব। 

চক্তবতাঁ মানবাম অশেষ গ্ৃণেব ধাম 
তস্য নুত গ্াইলা শংকব । 

অজনেব পাঃখসত অন্ভ্লাভ 

বৃষেব উপরে শিব শিবে শোভে গঙ্গা 

চতুভ্ক্ত হল্যা হব গৌবী আধ অঙ্গ । 
অজুন দেথিল রপে ভবানী শংকব । 

কব জোড়ে শুব কবে ইন্দ্রে কোওব ॥ 
ভবানন্ব বমনী বাব পৃত্র গজানন । 

বৃষভ বাহনে দবাশিবে নম নম 
তোমা ॥ 

বাণ মারিলাঙ মোব কিবা হবে গতি। 
এত বলি পড়ে পার্থ লোটাইয়া "তি ॥ 

অন্র+নে কাঁবষা কোলে কহে ন্রিনাফন। 

তোমাতে আমাতে যৃদ্ধ হইল সমান ॥ 

বুঝিনু তোমাব মন ছাড়হ ভাবনা । 
মোর মনে ছিল সাধ যুদ্ধের বানা | 

পশুপতি বুদ্র অন্ত দিলেন অজ্নে ॥ 
কৈলাসেতে গেলা বুদ্ পার্ধতীব সনে | 

বনপবে' চিন্রকথা নৃধাব সমান । 

কাবচন্দ্র  বচে 1 ছিজ বসুদেব গান | 

অজর্নের প্রতি উন্শদীব 
আঁভশ্াপ 

্াতুলি আনিল রথ পার্থ চাপে তাতে । 
গেলেন অমবাবতী ইন্দ্র সাঞ্মাতে | 

১১৬ 



মহাভাবত 

ইন্দ্র নাত কবি গ্তব নত দেবগণে। 

পর কোলে দেববাজ বৈস্যে একাসনে । 

ইন্দ্র যম ববৃণ হত্যে দেব অগ্দ পাল্য। 

পণ বংসব স্বর্গপুরে অজ্নি বহিল। 

ইন্দ্রের সভাধ সর্বে হল আন্যা জড় । 

বাঁসলেন দেবগণ সভা হুল্য বড় ॥ 

গন্ধবে'তে গাঁত গাষ নাচে বিদ্যাধবা। 

পঞ্চচূডো মেনা নাচে উপ? কিন্নবা। 

দেবেব মাঝে নাঢে নানা ভঙগী কবি। 

উধ্শনব বৃপে সভা কবে ল্রগপরো। 

উবশী মোহিত হলা দেখা অজ্নে। 

অগ্রুন হালিল চাথ্যা উ্বশশব পানে ॥ 

সভা ভাঙ্গা দেবগণ গেলা নিজঘবে। 

উ্গযে পাঠাল্য ইন্দ্র অজ্ঠন গোচবে | 

গালথে শুইঘা পার্থ কপাট দুষাবে। 

হন্ত দিতে কপাট খসে প্রবেশিল ঘবে। 

বন্নিশ কলা যেন শোভিত চন্দুমা। 

উর্ধশান দান্ডাল্য থেন কাঞ্চন প্রাতমা | 

গা তুলিযা পার্থ বলে কি হেতু গমন । 
বি্মষ লাগিল গনে কহ প্রয়োজন ॥ 

উর্ধশী বলে চান্ন্যাছিলে মোব পানে । 

ইন্দ্র পাঠাইযা দিল ভোগেব কাবণে ॥ 

অন বলে চাঙ্যাছবাঙ তোমাব 
গানে। 

পবেবংশেব মাতা তুমি শন্যাছি 

এ্রবণে ॥ 
পৃঝ্বংশ কালে ধ্ংদ অনেক হথ্যাছে। 

নোতূন যৌবন তোমাব তেমনি 

ব্যাছে | 

বপবতা নাবা মধ্যে তূমি অগ্রগণা । 

তমি গুঝুবত মোরে ভূতা কব্যা মান্য । 
গৃবুব ন্যায় মোবে হলিি জ্ঞান হত। 

মোরে লধ্যা কীড়া কবে পববংশ 
বত। 

মোবে লয় ক্রীড়া কর ইথে দোষ 
নাঞি। 

বাঁস্ক বাল বল্যা আলাঙ তব ঠাঁঞে। 
তোমার চগ্ল চক্ষু কন্দপেব গাব। 

বাজিয়া আমার তনু হৈলয জবজর | 

উর্বশী বলেন কীর কব অবধান। 

কাগানলে দহে তনু রাঁত দেহ দান । 
অজন বলেন অপরাধ কব ক্ষমা । 
শিবে পদ দেহ তুমি কুন্তী মান্রীসমা | 
উর্বশী কাঁপিয্না কোপে অজঃনেবে 

কষ! 

নপুংসক হজ বল্যা গেল নিলালয় ॥ 
পার্থেব শাপ চিত্রসেন কহেন শক্বেবে। 
শাপ দূর কব শন্ত কহে উর্ধশীবে ॥ 

দিবাছে অনেক দুঃখ কোপে দেবা কয"! 
বংসবেক নপুংসক হবে ধনগষ | 
দেববাজ বলে পার্থে না ভাবিহ ক্লেগ। 
অজ্ঞাত বসবে হবে নপ:ংসক বেশ । 
বনপর্বেৰ 'চিন্রকথা শুনে কর্ণপুটে। 

কব্চিম্দ্র বলে যঘেব জানা না ঘটে | 

নল দগয়ন্তী উপাখ্যান 

বৈশন্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজর় । 

কামাবনে ধধান্রে ব্কোদব কথ | 

ক্ষেতরিদেব ধর্ম নয ভগ্যা বুল কেন। 
শর বধ কাব ব্য বাজ সিংহাসনে 
ধাঁবমতি হঅ ভাই হ্াধান্ঠির বলে। 
বিনাশ করিব পনর: তেরো বংসব গেলে । 
হেনকালে আল্যা তথা বূহদম্ব মুনি । 
পাদ]াপন দিধা তাবে কহে নপেমণি॥ 
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এমন দাত কাব দেখাচ নয়ানে। 

মুনি বলে বড় দুঃখ নল পাল্য বনে ॥ 
পৃজ্ষর নামেতে তার সহোদর ছিল্য। 
কপট পাশায নল বাজাবে হাবালা | 

ভাষা সঙ্গে দেশ ছাড়া রাজা গেল বনে। 
বেথা পাবে তার কথা শানলে শ্রবণে ॥ 
চাবি ভাই দ্রুপদজা সঙ্গেতে তোমা । 

বনবাসে মন সঙ্গে ছাদণ হাজাব ॥ 
বাজ বলে মীনবব তব মুখে শুনি! 
কেন বনে দর্খ পলা নল নপমণি 

মুনিবলে ॥ 
নৈষধ দেশের বাজা বীবঙেন নাম । 
তপ্য পত্র নল হলা সব গুণ ধাম ॥ 
অক্ষাবদ্যা জানে বাজা অক্ষৌহিনী পতি । 
কামেব সমান বৃপ বঠে লবপাতি ॥ 

'বিদর্ভ' নগরে ভীম্মক নামে বাজা 

ছিল্য। 
দমন মুনিবে সেব্যা কন্যা পত্র পাল্য 

দময়ন্তী নামে তার আগে হল্য কন্যা । 

বুপে তিন লোক মোহে লক্ষমীবূপা 
ধন্যা॥ 

চাঁদেব সমান মুখ মূদুমন্দ হাসি । 
দব হতে দোখ যেন বিদযাতেব বাশি! 
দমন্তীবে কহে কেহ নল রূপেবাশি। 
দূমন্তীব বূপ কেহ নলে কহে আসি ॥ 
নৈবধ সেনাব সঙ্গে মূগধা কাবণে 

বালাব মঁজিল চিত দৌথ হংস্গণে | 
দোখিযা সোনাব হংস নল বাজা ধবে। 

স্ুজবাগণ বন্দী হল্য গর্বে গেল ঘরে ॥ 
প্রসব হয়্যাছে মোব | তন্য 1 বানাব । 
তাবে কে আহাব দিবে কে পালিবে 

তাষ॥ 

মহাতারত-”৯ 

তাত 

জননী আমাব জবা কে পলিবে তাবে। 
অপব তন নাহ ছড়্যা দেহ মোবে । 

মোবে বাঁধ কি তব হইবে উপগাবে । 

আমি জিলে দমধীন্ত মিলাব্যা দিব 
* তোবে । 

দময়ন্তীনলণে তং কথায়িষ্যামি নৈষধ। 
যথা তদন্যং পুবৃ্ষংন সাকাৎল্াতি 

কহিচিত॥ 
তব চৈব যথা ভাষা" ভাবষ্যতি তথ্য 

| নঘ! 
[বধস্যোগি নব ব্যাদ্র! সোহনজানাতু 

মাং ভবান, ! 

ধর্মবীব নল রাজা 1ছিজে ছাড়্যা দিল। 

বর্দভি নথবে হংস ধথ সঙ্গে গেল ॥ 
দূমযস্তীঁ লখী সঙ্গে আতিবেগে ধাষ ॥ 

দেখিয়া সোনাব হংস ধাঁববারে বায় ॥ 
হংস ধাঁবতে সত ধান্্ গালাইল তাবা । 
নজবাগণ নামে হংস দেবে দিল ধরা | 
হংস লে তোব সম বপবতী নাচ । 

তব যোগ্য নল বাজা নিমাল্য 
গোসাি। 

হংস গ্রাত বৃপবতণ মোহ পাষ্যা বলে। 
মোব কথা লমষে কহিবে তুমি নলে। 

দমঘন্তী বাঁরল হংদ নলে কর়যা গেলা । 
নল নামে উঠে সদা অনঙ্গেব জলা | 

ভূতলে শয়ন অন্ন জল নাঞ্ খাব । 
কাব কথা না মানে কাদিয়া গৃপ্জাক় ॥ 

সাথ যত আঁববত নিন্দা কবে তাবে । 
দমন্তীবে বিপ্র বত কাহল রাজাবে ! 
ভীম বাজা দেশে দেশে দূত পাঠাইল । 
দমষন্তীব স্বযম্ববে রাজা শত আলা! 
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মহাভারত 

নাবদে পজধা জিজ্ঞাসযে শচপাঁত। 
বাজা গব। 

য.ণ্ধে কাটা গেলে হয আমাৰ আতাঁথ | 
নাধদ বলেন শু লভাই মাত্যাছে। 

দমযন্তীব দ্বযদ্ববে বাজা যত আছে ॥ 
ইন্দ্র যম বরণ অগ্রি চলে স্বরখ্ববে। 
দেবগণ নলে নেখ্যা পাঁড়ল ফাফরে ॥ 
রথোপরি নলে দেখ্যা দেবগণ ভাবে। 
তথাপি কন্া।ব হাতে মালাকেবাপাবে॥ 

নন বাজায় ডাকয়া কহিছে শচীপাত। 

দত হ্যা কন্যার কাছে যাহ নরপতি | 
রাজা কহে আমহু আগ্যাছি খ্বযংববে 
দ:ঘাবে দযারীগণ কন্যা অন্তঃপঃবে। 
যন বরুণ ইন্দ্র অগ্নি বাট আমি । 
চাবি দেবের কথা বাজা তাবে কৰে 

তম। 
এত বাল ইন্দ্র তারে লক 'বদ্যা ?দল। 
কেহ না দোখতে পালা অঞ্তঃপ;রে 

গেল। 
নণে দেখি দমধন্তী মুবছিত হইল। 
প্রিয় সথাঁগণ তারে চেত্রম কবালা। 
বদনে বলন বাপি ধতেক ভুন্দর?। 
নন কে ছলনা করে লজ্জা পরিহরি ॥ 
দমধন্তা মন্ৰ মন্দ বলেন উত্তব। 
কেবা তাঁগ কিবা নাম কোন দেশে ঘব। 
কলেবব কাঁপে গোব এথা আলো কেন। 
আহা মবি মখ হেবি কান্দে মোব প্রাণ। 
ন.ধাঘন্ন নগ বয় রঙ্গ বসাবেমে। 
দেবদ,'ত নল আমি আল্যাঙ তব গাশে। 
শর অগ্নি ববুণ ধম এই চাবিজনে | 
ববণ করগা তমি ঘারে লয় মনে | 
কছে নতী প্রণাম করিয়ে দেবগণে । 

তোমারে বব্যাচি আমি হংসেব কনে 
সত্য প্রাতিজ্ঞ মোব আব কাব মনে। 
অন্য পুরুষ না জানি তোমা 'বিনে। 
নল ধলে বাজপূতা বুঝিতে না পার । 

দেবগণে ছাঁড়িষা মানুষে ইচ্ছা কৰ ॥ 
দময়ন্ঠী বলে যার মনে যেবা ভাষ। 

উচ্ট যেন মিষ্ট ছাড়্যা কণ্টক চিবান্॥ 
নল বলে দেবের ক্রোধে পবাণ হারাব। 
কুঞ্জীগমূখী তোবে বিভা কারিতে নাধব ॥ 
করুণ বচন তাবে কহে রূপবতদ। 

জন্মে জন্মে আম দাস? তুমি প্রাণপতি॥ 
দেবগণে কাহবে কহিল বাজবাল!। 

যারে মনে লাগে তাৰ গলে দিবে মালা । 

স্বযন্বর স্থানে আস্যা বসে দেবগণে। 
কাঁবচদ্দ্র বলে বন্যা আল্যে রঙ্গ স্থানে ॥ 

দ্ময়গ্ীঘ স্ত্'্ঘৰ 

চগ্চল নয়নে কন্যা চাষ দভা পানে। 
দময়ন্তী রূপ দোখ মোহে দেবগণে । 

কাঞ্চনববণপব গলে কানের মালা । 
বাজা সব কন্যা বূপে মোহিত হইলা ॥ 
দময়ল্তা ইন্দ্র আদি লোক পানে চায়। 
নল বিনে চন্দ্রমূখীব কাবে নাই ভায় ॥ 
কন্যার মনেব কথা জানে দেবগণে। 
নলেব মতি তাবা হল চাবিজনে ! 
ফাঁফরে গড়িল বড় ভপাতিব বালা । 
পণ্চ নলাকাতি দেখি কারে দিব মালা | 
কান্দ্যা কৃতাঞ্জলি কহে দেবেব চবণে। 
নলকে বব্যাচি আগি হংসেব কনে॥ 
জীবন যৌবন বাকা আব কাধ মনে। 
অন্য পুরুষ নাঞ জানি নল বিনে ॥ 
সবে তুষ্ট দেবগণ মায়া ধচাইল। 
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নল রাজাব গলায় সতন স্বর্ণ মালা দিল | 

মতবত বাজা যত নিজ দেশে যায়। 

নল দমর়ন্তী পড়ে দেবগণেব পায় ॥ 

ইন্দ্র বলে বজ্ছে দেবে দেখিবাবে পাবে। 

শুনহে নৈষধবাজ শভগ্াত হবে ॥ 

আগ্ন বলে তৃণ হতে পাইবে অনল ৷ 

বণ বলে কলসী ধাঁবলে পাবে জল॥ 

জম বলে মোব কথা জানিহ প্রমাণ । 

অন্ন:ব্যঞজন হব সুধা সমান 

ভীগবাজা তাবপর বেদের 'বিধানে। 
দমন্ত1রে নলে দেই দেখে দেবথণে ॥ 

গঞ্গবাঞ্জি রথ বথী দিলেন "বশর 

পাসবাসী সেনাবৃত গেলা নিজ পুব। 
নতুন যৌবন প্রেম বাঁড়িল দৌঁহাব। 

খাচ৭ সঙ্গে ইন্দ্র যেন কবেন বেহার | 

অন্ধবমেধ কবে বাজা যষাঁত সসান। 
অপব কবিল কত অন্য যঙ্জ দান | 

ইন্দ্ুসেন নামে সত ইন্দ্রসেনা সূতা । 
চাঁদের সমান বূপ 'নিবমাল্য ধাতা ॥ 
“পবষ আনন্দে করে পাঁথবী পালন । 

বনপর্বে চিন্রজথা কাঁবচন্দ্র কন ॥ 

কাঁলব প্রভাবে নলের 
স্নাশ 

স্বাপব লাহত কলি শুন ইদ্দ্রমুখে । 

বাব বংসব নল গহে আছিলা কৌতুকে ॥ 
্রপ্জাব কাঁবতে বালা কলি ছিদ্র পাষ। 
অপাবন্র পাধ্যা কলি প্রবেশিল তায | 
কাঁল যাধ্যা কহিলেন পুক্কবেব পাশে। 

নল সঙ্গে খেলে পাশা কালিব আদেশে । 

খবাপ্ব পাশাধ বসে কলি প্রবোশল। 

পব্পব পণ বাখ্যা খোঁলতে লাগিল ॥ 

মহাভারত 

কাঁলগ্রন্ত নূপাতিব বুদ্ধি নাশে কালে । 
প্রবন্ধ কারযা পাপন হারাইল নলে | 

কুমতি হইল্য কার কথা নাঞ মানে । 

পত্র কন্যা দমযন্তী পাঠায় পিতাব স্থানে ॥ 
অর্বাশন্ট নাঁঞ কিছ লইল সকল। 
দমৃযন্ত পণ বাথ কহে দুস্ট খল 

কাঁহতে না পার কিছ কবে হে্ট মাথা । 
বাস ভ্সা কাড়্যা লষ কধ্যা কটু কথা | 
বাজপাটে বাজা হয্যা ঘোষণা 'ফবাল্য | 
নগবে বাঁহরে ছিল দুব কৰা দিল ॥ 
কাঁদ্যা কাঁদ্যা যাধ বাজা সঙ্গেতে ষুবতী। 

নগবেব লোকে যে ধাবিতে নাবে ছাতি ॥ 

দমধন্তী বলে নাথ না শুনলে কথা । 
দেখতে না পারি দখ খালে মোব মাথা | 
কান লে কি কাঁবব কি হব উপায। 

নলরাজা এখন কাগড় পব্যা যায ॥ 

বাণীবে প্রবোধ করি প্রবেশিল বনে। 
স্বর্ণ পক্ষেব ঝাঁক হয্যা আল্য সেইখানে ॥ 
গহনেব মাঝে বাঁধ নাধ দিল মোরে । 

কেমনে ধাঁবব পক্ষ অনুভব করে ॥ 

পক্ষ ধবি পাখান্ন অনেক ধন পাব। 
গবাণ ধাঁচাব মাস পোডাইবা খাব । 
এত বাল পক্ষের গা পেল্যা দিল বাদ। 

কাছ নিল উড়াইঘা ভাত নৈবাস ॥ 
দৈব যোগে বাজা যাঁদ হল্যা দিগদ্বব। 
দমযন্তী নলে দিল অর্ধেক অন্বব 
একথান বসন পাঁবয়া দুইজনে । 

ভাবতে ভাবতে দুঃখ বাঘ বনে বনে। 
নল বলে মনে কর আমাব কথায । 
এই পথে তোমাব ঘাপ্বে বাডি বাধ ॥ 
এত শান দর্নযন্তী কাঁদষা কয় তাবে। 
প্রাণনাথ গ্রায বুঝি ছাড়িবে আমারে ॥ 
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ঈহাভাব্ত 

ওউষধে কবত দূব আধি ব্যাধি যত । 
বৈদ্যকে লেখ্যাচে ইহা নাবী সেইমত ॥ 
ভার্ধমব সমান প্রিব নাঞ্ি ভ্রিভুবনে | 
ভোগাবে ছাডুা যাব ইহা কব মনে ॥ 

মাধায মণ্ডব কলি কবিলেক বনে । 
বাত বৃটে পাড়া পায্্যা প্রবেশে দুজনে | 
পবিতে বসন নাঞ্চি শুষে দুইজনে । 
শ্রমে নিদ্রা ঘাধ বাণী বাজা ভাবে মনে | 
রাজসুতা ভ্মতে নাঁববে বন পথে । 

গাইবে অনেক কণ্ট থাকে ধাদ সাথে | 
সতাঁব সতীত্ব নষ্ট কে কবিতে পাবে। 
আমি ছাড়্যা গেলে বাবে জনকেব ঘবে | 

একবন্ত্র পাঁবযাছি যে দুইজনে । 
উলঙ্গ হইযা আমি যাইব কেমনে ॥ 
সেই ঘবে পাল্য ছার কাটতে বসন । 
বনপর্ব চিত কথা কবিচন্দ্র কন। 

ললেব খেদ 

জাঘাবে ছাড়িযা ঘায় বাজা ববে হায় 
হার 

দূবে যাযা পুন; আল্য পাশে । 
দেখ্যা দমবন্তাঁব মুখ 1বিদবে নলেব বুক 

বোদন কবএ খরম্বাসে 
বাধু না দেখে যাবে বিধি ফের 

দিল তাবে 

সে জন শহইঙ্লা বহে ভমে। 
দেখ্যা মোব প্রাণ ফাটে যে শুত্য সোনার 

খাটে 
পিপীলিকা পাংশু চাঁদ মুঞ্চে। 

আমডাকপুনপ্ন শুন্যা কেল 
নাঞি শুন 

ভাগাহীনা ভূপাতির বি। 

কাল নিদ্রা 

ভঙ্গ হলে 
চন্দ্ুমুখী কাবাব গো কি॥ 

বিলাপ কবিল কত বাজা হল উনমত 

কলি আস্যা মতি কৈল ভেদ 
নির্দয় হইযা বাধ ক্ষেপে র্যা র্যা 

চায় 
নল বাজা পালা বড় খেদ | 

তাবপব উঠে সতী পাশে নাঞ্ দেখে 

পতি 

আমি বনে ছাড়্যা গেলে 

সচগ্চলা চতুর্দিকে চান । 
করুণা কাঁবধা কান্দে কেশ বেশ নাঞ্িঃ 

বাঁধে 
কোন দোষে ছাড়লে আমায় | 

কোথা বৈল ধন ধবা কন্যা পত্র দুটি 
তাবা 

পিতা মাতা সখা দাস দাস । 

যত ভ্পে কবি ক্ষেঘা দেবে ছাড়ি ভজি 
তোমা 

অতএব হল্যাও বনবাসাঁ। 

মোব কথা নাঞ মান নিষেধিলাও পন 

গন. 
প:ঃচ্করের সঙ্গে খেল পাশা । 

এই দুঃখ বড় মনে দুজনে আইলাও বনে 
প্রাণপাঁত আছিলে ভরসা ॥ 

কান্দ্যা কান্দ্যা উঠে চিত অশ্রুবহে 
আঁবরত 

বোধাইলে বোধ নাঞ্ঞ মানে । 
বিশেষে অবলা জাতি সব্গ ছাড়্যা হলা 

পতি 
কবিচন্দ্রের দঃখ বড় মনে | 
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দশ্লযন্তীব পাতি অন্বেষণ 

বহেদ্ব“ব বলে রাজা শোক মোহ ছাড । 
বুঝা দেখ তূমা হত্যে নলের দুঃখ বড় । 
বাজ পদ হতে আধিক লুখ বনে। 
দশ হাজাববিপ্রেবে খাওযষাঅ বাত ?দিনে ॥ 
্গদজা যাব জাযা তাব দ:ঃখ কিবা । 

বনবাদে বৈদধ্বন শুন বানর দিবা ॥ 

ধ:ধাণব বলে যাঁদ নল ছাড়্যা গেল। 

কহ দোঁধ দমন্ত্ব কোন দশা হল্য ॥ 

বহ্দশ্ব বলে বাজা শুন একমনে । 

দরমষন্তী ভঘ পাধ্যা ল্রগ্যা কুলে বনে | 
এক অজগব তাবে 'গাঁললেক প্রা । 

বলদ্দন শুনিঞ ব্যাধ আত বেছে ধায ॥ 
"গস্মাঘাতে ভ্জঙ্গেব বদন ভাঙ্গিল। 

অব্রগব মাঁব ব্যাধ তাবে বচাইল | 
কূপ দেঁখ তাহাবে ধাঁবতে চাষ বলে। 

“পঃভযা মাল পাপা সতী কোপানলে ৷ 
বক্ষ পক্ষ পশু আদি সভাকাবে বলে। 
কান্দ্যা কষ এ পথে দেখাছ যাতো নলে। 
এই মত বিলাপ কাঁবষা বনে বনে। 

তিন দিন বই গেল তপস্বীব স্থানে ॥ 
বাঁশগ্ঠ পদে প্রণাঁগঞ্া বাহল দর্গত । 

পনাণ তোঁজব যণ্দ নাই পাই পাতি ॥ 
নলে পাবে বাঁলষা হইল অস্র্ধান। 

বি ভাবা যাতে পালা বেপাবিব 
স্থান । 

কোথা যাও ওহে সাধু দমষন্তর ভাষে । 
সুবাহদৰ দেশে যাই বাণিজোব আশে । 
লতা বলে সধ্গে যাব লাধ: বলে আয | 
বন পথে প্রভাতে উঠাধ্যা সবে যাষ ॥ 
অল দল দেখ্যা উন্তাবল সধজন। 

নিশা যোগে মার্গ দেশে দরে অচেতন | 

নহাভবত 

হন্তী যত শত শত যায জল খাতে । 
মাঁবল বেপাবিব বহু বুকে চাপ দিতে ! 

নিদ্বাঘ আতুব ভষ পাধ্যা কেহ উঠে । 
পবদ্পব কাটাকাটি কেহ বেগে ছুটে ॥ 
কাব মলা বাপ পৃত পোন্র মল্য কাব। 

কুদ্দনেব বোল উঠে শুনি হাহাকাব | 
প্রাতে উঠ্যা যেবা যাব কবিন নংকাব । 
দমন্তা দেখষা কেহ বলে মাব মাব | 

কোথা হত মোদেব দঙ্গে পাপমাগণ 
আল্য ! 

বাক্ষদ' ডাকিনী পাকেতেই এত হল্য ॥ 

কেশে ধব্যা কোপাবেশে মাবে কিল 

লাথ। 
ভ্মে গড়্যা কবুণা কাষিধা কাঁদে সতী 
আম জিধা অবে ধিক আছি কোন 

সৃথে। 
হাতি সব পদ মোব না দিলেক বুকে ॥ 
স্বযদ্ববে নলে ভাঁজ দেব্গণে তেজি। 
সৈই অধর্মেব ফল আম আজি ভশ্রপ্ 
অপব না জাঁন মোৰ কি আছে কপালে । 
পাপ মনে অনেক কবেছি বাল্যকালে | 

এই মতে দমবম্তী কাঁদিতে কাঁদতে ৷ 
চেদি বাজপ্বে গেলা বেপাবিব নাথে ॥ 
অর্ধথাঁন বন্ত্র তাব নাঞ ঢাকে গাব । 
তাব পাছু গাছ; কত বালক গোড়াব ॥ 

দ্মণ্ত শিশু সহ্গে বাজম্বাবে বাধ । 

বাজমাতা ঘান পথে দোঁথবাবে পাষ | 
দাসী 'দিঘা লঘ্যা গেল বুঝোকা উপবে। 
কোথা ঘব কিবা নাম িজ্ঞাসে তাহাবে | 
সৌবষ্ধ্া বটি গো আমি জাল; তব 

চাঞি। 
পাঁতহখনা অতির্ানা ফল গুল খাই॥ 
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মহাভারত 

ধন ধবা পাশায হারিধা বনে আল্য। 

আমাবে পেলিবা বনে পলাইযা গেল | 
ছেদন কবিষা নিলা অর্ধখানি বাস। 

দেশে দেশে কৰা বলি তাহাব তলাস। 

মোব ঘবে থাক যাঁদ পতিত্রতা হবে । 
তত্ব কবাইব আম পাতি তুমি পাবে । 
নিয়ম আছে পদ সেবা না কাবিব কাব। 
খোবে যে বাসনা লবে প্রাণ লবে তব] 

রাজগাতা ভাব জান অঙ্গীকাব কবে। 

দুনন্দা নামেতে কন্যা সমার্পিল তাবে ॥ 
সমান বধসাবেশা ঘোব কথা মানা। 
সৈবিম্ধীবে আজ হত্যে সখী কব্যা 

জেন্য ॥ 
তার সঙ্গে দমযন্তীব সুখে যায কাল। 
কাবিন্দ্র বলে কথক ঘ.চল জঞ্জালে। 

নলেব বিকৃতাকার গ্রাণ্তি 

বহদণ্ব বলে বাজা শুন একগনে। 
দমযন্তাঁবে ছাড়া নল ভম্যা ঝুলে বনে॥ 
দাবাগ্নিতে এক সর্প প্রা প্যা মবে। 
নল বাজায় ডাক্যা বলে বক্ষাকব মোবে ॥ 
আমি কক্ট নবেন্দে বিন: উপহাস। 
কোপ কব্যা শাপ (দিল হল্যা সঞ্নাশ ॥ 
অচল হধ্যা থাক মুনি শাপ দিল মোকে। 
এখান হত্যে কেহ তুল্যালঘ যদি 

তোকে। 
অন্যেব পরশে তুমি মনত হয্যা যাবে। 
নিজ রূপ ধব্যা তুমি নিজ লোক 

পাবে। 
মনে কবি হয় অন্য মোবে তুল ত:মি। 
মস্ত হয়া উপগাব কব্যা যাব আমি। 
রাজা বলে বল নাঁঞ তুলিতে নাবিব। 

নিজ পদ গণ্যা যাই অতি লঘ? হব॥ 
সর্প লধ্যা দশ পা যাতো বুকেতে 

কামড়াল্য। 

হল্যা বিপবীত কায় নলবধ্প গেল । 
নাগ বলে না মবিবে না বাসিবে দুখ । 
আমাব কামডে তম বড পাবে সখ ॥ 

না জানিব কোন লোক নল বল্যা 
তোবে। 

মোব বিষে তোব শন পৃভিব অন্তবে ॥ 
বিষদন্তণ সর্প" হত্যে না হইবেক ভয়। 

মোব বাক্য মিথ্যা নয বণে হবে জয | 

বাহক বাঁলযা ঘলা কেহ যাঁদি 

[জজ্ঞসে 

অযোধ্যা যাঅ ত.গ খতদপর্ণেব 

পাশে। 
দৃখান বসন নেহ যাতে বূপ পাবে। 
অধ্বাধদ্যা দিয়া তাবে অক্ষাবদ্যা লবে ॥ 

এত বলি মৃন্ত হয়ন্যা হল্য অন্তধণান। 

উপদেশ পাধ্যা নল অযোধ্যাকে যান॥ 

ধত;পণ্ণে নল বাজা কবে নিবেদেনে । 
অশ্ববিদ্যায় মোব দম নাঞ এ ভুবনে । 

মোব গণ সাক্ষাতে দেখিবে নৃপমণি । 
বন্ধন সুধাব সম নানা তা জান ॥ 
বাহক আমাৰ নাম হইব সাবাঁথ। 

কৃপা কব্যা যাদ মোবে দেহ অনুমতি ॥ 
খতত্পর্ণ বাজা বলে থাক মোব ঘরে। 
আজি হতো অম্বশালা দিলাঙ 

তোমাবে॥ 
এথা ভীম বাজা ঘুক্তি কব্যা মন্ত্রীবগ' 

সনে। 
দ্বিজ পাঠাষ দমঘন্তী নল অন্বেষণে ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে" চোঁদ পূর্বে গেল ৮ 

১৩৪ 



লুদেব নামেতে বিপ্র ভৈমীবে চিনিল | 
জুনন্দা নামেতে বাজসতা সঙ্গে ছিল । 

আঁচল হব মধ্যে চিহ্বে জানা গেল ॥ 

সুদ আমাব নাম তব ভ্াতসখা । 

কবিতে আইলাঙ আম তোমাব সঙ্গে 
| দেখা ॥, 

তোব শোকে তব পিতা মাতা নাঁঞ 
বাঁচে। 

কনা পন্ত্র দৃটি তোব কল্যাণেতে আছে ॥ 
এত শুনি দমযন্তী কাঁদিতে লাগিল। 

শূন্যা শীঘ্র বাণী আন্যা ট্বিজে শুধাইল | 
স্ুদেব কহিল মোবা বাজাব প্রোরতা ॥ 

দমযন্তী নল ভাষণ ভীমেব দহতা | 
পাশাষ পূহ্কর সাথে ভ্পতি হাঁবিল। 
ভ'ল মন্দ নাঁঞ জানি কোন দেশে 

গেল ॥ 
বাজমাতা বলে তুমি মোব বোনের বি। 

মাসী হই দাসী হালি ই তোব ব্াচ্ধ 
কি। 

মোব সহোদবানৃজা বঠে তব মাতা । 

সামা বাদ্রাব কন্যা খ্যাত এই কথা ॥ 
প্রেমাবেশে অধিবত বহে অশ্রুধাবা। 
মব্যা যাই বাছা মোব দমধন্তাঁ পাবা ॥ 
পালন আমাব তাঁম কৈলে মাষেব পারা । 

দমযদ্তীরে কোলে কব্যা চক্ষে বহে 
ধাবা ॥ 

দমযন্তী মাসণ পাষে প্রণমিষা কষ । 
মাতা পিতা পাশে যাব আজ্ঞা যাঁদ হয 

বাস ভ্ষা দিয়া তাবে কৈল পুঝকার। 
নবধানে পাল্য সতী পিতাব আথগাব ॥ 
জনকে প্রণাম কাঁব বান্দলেন মাকে। 

বাছা বাছা বল্যা বাণী কাঁবলেন বৃকে ॥ 

১৩৫ 

মহাভ'বত 

মাত্র বিএ গলাগলি ভাসে অশ্রু জলে । 
চুম্বন কবিন ম.থ মুছায়্যা আঁচলে । 
মা ঝলিধা কন্যা পত্র দুটি তাবা ধার । 
বুকে কাব গলা ধাঁব মুখে ছুদ্ব খাষ | 
ভোজন কবিষা মাষেব সঙ্গেতে শুতল্য । 

যত দুঃখ একে একে সকল কহিল ॥ 
প্রভাতে সদেবে ডাকি গ্রাম আদি বত । 
ভীম বাতা পূজা কাঁব দান দিল কথ | 

মাএ বলে দমযন্তা তত্ব কব নলে। 
না পইলে বিষ খাব পভিব অনলে ॥ 

দনঘন্তীব কথা বাজা বাগীব মুখে 
শুনে। 

ন্বিজ্রগণে আদেশিল নল অন্বেষণে ॥ 
দমযন্তী বলে 'দ্বজ দণ্ড মান্র বয্য। 

নভা দেখ্যা এই শ্লোক উচ্চঃদ্ববে গাধা | 

কনু ত্বং কিতব ছিন্বা বন্ত্রার্থং 
প্রদ্থিতোমধ । 

উতসজ্্য বিপিনে স্চামনবস্তাং প্রিষাং 
[প্রিষঃ 1 ॥ 

অনবস্তা "প্রা তোমাব আছিল শযনে। 
বপ্তাধ কাট্যা লয্যা গেলায়্যা 'বাঁপনে ॥ 
অত্র কি তব প্রিয়া এখন তুমি কোথা । 
মুখ পানে চাষ্যা আঁছ হদে পাধ্যা বেথা ॥ 
এ কথা শুনিষা যেবা করিব উত্তব। 
নূল বল্যা তাহাবে জানবে 'দ্বিজবব ॥ 

আদেশ পাইযা সবে" নানা দেশ যাষ। 
সভা দেখ্যা সেই কথা উচ্চস্ববে গায় 
চিবাঁদনে আল্য সর্বে খতুপরণেব দেশে । 
শোক গান কাবিতে বাহ্ক তাবে ভাষে! 

শ্লোক অথ" সত্য বটে কাঁহহে তোমাবে | 
?ি কাঁবব নপবব কলি এত কবে ॥ 



মহাভাবত 

অন[ভবে নল বলা 'দ্বিজ জান্যা গেল। 
ভগম বাজে ঘাধ্যা দ্বজ সকলি কাঁহল ॥ 

খাতুপণের দেশে শেষে গেলাঙ মহাশয় । 
শ্লোক গন কবিতে বাহক মোবে বন ॥ 
সত?ব সতীত্ব নণ্ট কে কবিতে পাবে। 

কাল দঃখ দিল তোঞ ছাডিল তাহাবে। 
এত শুনি বিববণ মাষেরে বলিল। 

বাণী মহখে শুনি বাজাসদেবে পাঠাল ॥ 
স্দেব ত্ববাধ গেল খতুপণেব দেশে । 
দমধন্তীব স্বধম্ধব কহিল প্রত্যুষে ॥ 

স্বযদ্বব মহাবাজা কহে বাহুকেবে। 

কাল প্রাতে ধাব চল 'বিদর্ভ নগবে ॥ 
দমযন্তীব 'দ্বিতীধ ভ্বষধ্বব শুনে নল। 
আকাম ভাঙিযা যেন মাথায় পাঁড়ল ॥ 

'নিশাযোগে ভাবে বাজা বড় হল্য ঠৈক। 
মনগ্তাপে অন্য পাতি প্রা কাববেক। 
নাবীব স্বভাব চিত্ত সদত চঞ্চলা। 
এ কি হয প্রবন্ধ কব্যাচে বাজবালা ॥ 

আমাব দাবুণ দোষ কি বালব তাবে। 

পতিপবাষণা সতা ইহা নাকি কবে। 
তবে যে কব্যাচে তাপে মোব প্রার্চি 

হেতু । 
সতা হযা লঙ্ঘিতে নাধিব ধম'সেত; ॥ 
প্রভাতে সা্জল বথ বাজা চড়ে তাথে। 
কৃশ অধ্ব দেখি পাছে না পাবে চলিতে ॥ 
বাহ্ক বলেন গুণ দেখিবে সাক্ষাতে । 
অধ্ববেগ বাহক উড়াল্য শূন্য পথে ! 

নদী কুঞ্জ কানন এড়ায় আঁত বেগে । 
বাজা বলে উত্তীব পাঁড়িল বামভাগে ॥ 
নল বাজা বিদ্যা বলে গতি 'ফিব্যা 

আছে। 
উত্তাব ত:লিধা দিল বাজা না জান্যাচে ॥ 

বান্টেষ সারথি সঙ্গে দেখিয়া যোগাতা । 

নল রাজা মাতাল বা হবেক দেবতা ॥ 

বয়ড়া গ্রাছে যত ফল ঝত,ুপর্ণ গ্রণে। 
নল বলে বিদ্যা বদল করিব দ:জনে ॥ 

অণ্বাবিদ্য 'দিল্লা তারে অক্ষাদ্যা নিল। 

বষ লবণ মুখে কাল কাঁপতে লাগল | 

কঁলিবে কাটিতে খঞ্জ ধবে নরপাঁত॥ 
কলিকাল কম্পমান ভ্পে কবে গ্তুতি ॥' 
দমযন্তার শাংপ মোব দহে কলেবব। 

কী্ত ববে আমাবে বাঁচাও নপবব ॥ 

কর্কোটক নাগস্য দময়ন্তী নল5 লঃ। 

খাতুপর্ণস্য বাজস্ কীত'ন কলষনাশং ॥ 

ককেণটক দমন্নদ্ত নল খাতুপণ। 
পরাতে উঠ্যা যেবাজন কবিবে স্মবণ ॥ 

কি বলে মহাবাঙজ কাঁহ হে তোমাবে । 
নবক না যাবে সেই মোব অধিকারে ॥ 

কোপ দুব কব বাজা দুবে গেল কেখ। 
বিভীতক গাছে কলি কাঁবল গ্রবেশ। 
বিদ্ভ' নগবে বাজা বাষ্গাঁত চলে। 
দুবু দুবু শবদে বথ চলে অম্ববলে | 
খত,গর্ণ বাচ্টে বহে অনন্দ অন্তরে । 
হরষ 'বষাদে নল প্রবেশে নগবে। 
ভাবত প্রস্থ দ্বিজ কবিচন্দ্র কন্ন। 
এবণ কাঁরলে ইহা নাহি জম ভষ॥ 

দমঘন্ত। কতৃক নলেব 
পবণক্ষা 

এথা | 

জোড় হাতে দমধম্তা মাষেব স্থানে কয় । 
নল সঙ্গে দেখা মোব নাঞিঃ ঘাঁদ হধ॥ 
যাঁদ অদা দেখা না হবেক নল সনে। 
দোহাই নলেব যাঁদ না পৃড়ি আগুনে ॥ 

১৩৬ 



তাব গুণ শ্রবণে বিদাবে গোব বুক। 

নিববধি মনে পড়ে সেই না চী্দ মুখ | 
নল নিবখিতে উঠে আত উচ্চঘবে। 

খতরপর্ণ বান্টেয় আব দেখে বাহ্কেবে ॥ 
রথে হৈতে নামে ভাম লঞ্যে দবশন | 
পুজা ক্যা ভীম বলে ক হেত; গমন । 
ভৈমীব স্বযম্বব শুনি কাঁহ নাও 

লাজে। 
যোজনগত।দি গথ আল্যাঙ এই কাজে ॥ 
ভাঁম বলে মিথ্যা কথা শত্রু পক্ষে কষ 
বাসা 'দলাঙ অন্য স্থিতি কব মহাশয়: 
বাসা দয়া ভক্ষা দ্রবা ভাম পাঠাইল। 
দমযন্ত? কেশিনীবে কাহিতে লাঞিল। 
যাহ দাসী বাহুকে নলেব মত লাগে। 
নিরবধি সেই বপ হুদে মোব জাগে । 
কেশিনী বাঁসষা কহে বাহ্কেব স্থানে । 
তোমবা বাজাব দেশে আলে কিকাবণে ॥ 
দাসাঁব শুনিষা কথা বাহ্ক বহেন। 
ভৈমাব দ্বযন্বব শুনি ভূপতি আলেন ॥ 
বাহক আমাব নাম শুন বপবতন। 
তৃতীধ যে পুণা শ্লোকেব বাণ্টে 

সাধাঁথ | 
কেশিনা বাষ্টেষে কয় নল কোথা ভ্রান। 
আমাব সঙ্গে কথা কিছু হয্যাছিল পূন ॥ 
বাচ্টেষ বলেন দেখা নাঞ োর সনে। 

_ কোন দেশে গেল বাজা কেবা তাবে 

জানে] 
বাহক বলেন 'চত্ত তাব নহে ভাল। 
নাবা পত্র এথা পেল্যা কোন দেশে 

গেল। 
শংহন হে বসিকবব দময়স্ছব কথা । 
নলে না দেখি সত পায় বড বেথা ॥ 

মহাভাবত 

বাহক বলেন তাবে জন্য নাঞ জানে। 

'তান্ত্ব হয্যা নল আছে কোনখানে ॥ 
দত বলে বাজদৃত গয়োছিল তত্বে। 
শ্লোক অথ শুনিয়া আইল তব মুখে ॥ 
সে কথা তোমাৰ মুখে শীনতে ইচ্ছা 

ভাব। 

পাবূষ হয়্যা কে কোথায় গেল্যা যায 
নাবী | 

কেশিনীব বাক্য শ:নি বাজা পাম বেথা। 

জব্জব নষান ঝুবে কবে হে্টমাথা ॥ 
[বিপদে বষমে ঠোঁক কুলস্্রীঅ যত । 
পাঁতত্রতা ধর্ম বাখে বেদ নিত মত ॥ 
কহিতে না পাবে বাক্য পরাণ বিকল । 
দময়ন্তীবে দাসী আস্যা কাহল সকল ॥ 
দাসীবে পাঠাষ্যা দেই কারষা মন্ন্রণা। 

জল আগ্নি প্রবাসীরে দিতে কর মানা ॥ 
জল অগ্নি বিব যে প্রবাসী জনাবে। 

ধন লষ্যা দেশ বোই কব্যা দিব তাবে ॥ 
আগ্নি জল নগবে না দেই কোন জনা 
মনে ভাবে নল সব ভৈমনর মন্দ্রণা | 

আঁগ্ন জল [সব] পায় দেবতাব ববে। 
মিষ্ট অন্ন ব্ধন কাঁবধা ভোগ কবে 

দাসীব হাতে অন ব্যঞ্জন মাগা আনে। 

নলের রজ্ধন সতী আস্বাদন জানে ॥ 

পত্র কন্যা দময়ন্তা পাঠাষ পতি পাশে। 
বন পৰে চিন্তকথা কবিচন্দ্রে ভাষে ॥ 

পুর দশ'নে নলেৰ খেদ 

দেখিযা তনষদয রাজাব মমত্ধ হয 

উচ্চগ্ববে কান্দ্যা কবে কোলে। 

নাম জিজ্ঞাসিতে নাবে শোকে অজ্ঞান 

কবে 
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মহাভাবত 

মুখে ব্কে ভাসে অশ্রুজলে ॥ 

নানা অনুভব কবে চিনিতে নাক 

পাবে 
'কিশিনীবে কহে সমাদবে। 

মোবে সত্য কহ চোট কাহাব তনয় দুটি 
আমাব ছাওযাল হতে পাবে। 

শুনিষা কেশিনী হাসে মাধ্যা দসষন্তীব 
পাশে 

দাসী কহে কব্যা কবপুটে । 

কান্দ্যা পৃন্ব কোলে নিল প্রা পাঁবচষ 

হল্য 
যেই বাহক সেই নল বটে । 

কেশিনী বাণশব তোথা কহিল ষতেক 

কথা 
বাণণ যায়্যা কাহল বাজাঘ। 

ঘয়াচল কলহতয় বধ্বর্গে বাজা কঘ 
যুক্তি কব্যা বাজা দিল সায | 

'্বপনে কষেছ হাব র্রার্মণেব বেশ ধবি 
তবে সে মহিগা সত্য জানি ॥ 

কহে দ্বিজ শঙ্কর বন্ুর্দেব প্রাণ মোব 
আপনান বলাবে মূখে বাণস | 

নল দমযন্তীর পনান'লন 

দমধন্তী দাসী সঙ্গে গেল নল কাছে । 
বাহক বিবলে একা বাঁসধা বধযাছে! 
জাধাবে দেখিযা বাজা শোকাবিষ্ট হল। 
গল লোচনে ধাবা বাহতে লাগল ॥ 
নল মুখ হেবিধা ভৈমব বুক ফাটে। 
বসনে ঝাপযা কাষ বঙ্গিল নিকটে ॥ 
দমধন্তী বলে মোবে ক্লোধ কব পাছে । 
পূ্বে যেন তোঘাব সঙ্গে দেখা শুনা 

আছে । 

বাহকেবে সতাঁ বলে আছিলাঙ শষনে। 

প্রাণনাথ কোথা গেল মোবে পেলা 

বনে। 

ঘোব বনে ঘূবতীবে পেলিধা পালায । 

কোথা না শুনি এমন পণ্য শ্লোকেব 
প্রা । 

ববণ করিলঙে তাণব ছাড্যা দেবগণে। 

ডুবিলাঙ আপনা খাষ্যা হংমেব 

কাবণে॥ 

ধত প্রাতশ্রাত তাব কোথা বাহল। 

পবকালে নাঞ্ঃ ভষ ছাডিঘা পালাল॥ 

কণ্ট পাধ্যা তাবে কট: অনেক বল্যাচি | 

কাবিযাচি অপবাধ বৃথা আমি বাঁচি॥ 

নল কয না জানিযা দোষ দেহ তাবে। 

বাজানাশ বনবাস কলি এত কবে ॥ 

সেই কাঁল তোমাব শাপেতে দগ্ধ হল । 

অঙ্গ হতে বাবাইয্যা পালাইযা গেল 

নল বাজা তব পতি চিনিতে না পাব। 
বিবর্ণ কুীসত কাধ হষ্যাছে আমাব ॥ 

কুলবত' হয্যা কেবা পাত 1বদ্যমানে। 
পুন ত্ববন্বব কৰে ববে অন্যজনে | 
নৈষধেব কথাযে ভৈমীব হয ভষ | 

পাঁত পবাধণা দত জোড় কবে কষ 

শ্লোকার্থ তব মুখে দ্তে আল্য শূন্য । 

তোমা পাবাব তবে আমি সুজিলাঙ 

গন্তুণা | 

তোমা বিনে অনো যাঁদ চিত হয আন। 
বাউ সূ" চন্দ্র দিব ইহাব প্রমাণ | 

আকাশে হইল বাণী দুব কব তাপ। 

দময়ন্তীব কা মনে কভ; নাঞ পাপ। 
এত শুন্যা পবে বাজা যুগল বসন। 

প্বমিত বুপ হল্য নূতন যৌবন ॥ 
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কান্দযা সতাঁ পাঁডল পাঁতিব পনতলে । 
নিদায় হইয্যা বনে পেল্যা গিষাছিলে ॥ 

নূল কয মবা পতি ষাঁদ বাহুড়াষ। 

তারে দোষ দিতে বাখা সমঁচিত নয় ॥ 

স্বামী লষ্যা ঘবে আল আনন্র বাজাব । 
কলঙ্ক কুলে কাল ঘ:চিল আমাব ॥ 

*বশুবেব পাষে রাজা কাবিল প্রণতি। 
যত দুঃখ কহে বিদাবিষা মাঘ ছাতি ॥ 
সুপ্রভাত হল আজি কহে নবপতি । 
নলে লব্যা ঘবে ভোজন কবাইল সতী । 
পালঙ্ক পুষ্পের শষ্যাষে বৈসেদুইজনা । 
চিবাঁদনে দুজনাব পল বাসনা | 
বজনী ব্িধা বাজা উঠিল প্রভাতে ৷ 
খতুপণ" নলে কয় ধাবা দুটি হাতে ॥ 
ধতৃপণ বথে চড়া অযোধ্যা গেল । 
'বশুবে হইয়া মত বাজা ঝজ্যে আল্য | 
পাশাষ পুছ্কবে জিন্]া বাজো হল 

বাজা ৷ 

বাহ্ তুল্য নাচে হত নৈবধেব প্রজা ॥ 

বনপবে চিন্ত্রকথা কবিচদ্দ্রে গা । 

বে জন শ্রবণ কবে নাঞ্জি জম ভব ॥ 

পাত্ডবদেব তদর্থ ভ্রমণ 

করপ:টে প্রেমাবেশে কহে জন্মেজষ | 
দ্বৈতবন হতে অজ€ন গেল ইন্দ্রালঘ ॥ 
যাধান্ঠব ঝাজা কি কবিলা ভাই পনে। 
মুনি বলে সভে শোক পাষ পা 

[বিনে ॥ 

বিশেষে পাঞ্চালী সত বুক নাও 
বাধে। 

অজনুনেৰ অন্নবাগে ফুকারিষা কশাণে | 
ভাঁম বলে বাজ্ঞসেনী সত্য মোব কথা । 

মহাভারত 

অজনে না দোখযা আমি পাই বড 
বেথা? 

নকুল সহদেব কাঁদে অজধনেব গুণে । 

1জাঁনযা যানবগণ সুভদ্রাবে আনে ॥ 

অজনের লাগ্যা কাঁদে ধমেবি নন্দন । 

নাবদ আসিয়া শোক কাবিল বাবণ ! 

পুনশ্চ [লোমষ] মন ষে কথা কাঁহল। 
সেই কথা শুন ষাবতেক তীর্থেব ফল 
সত্যঘূগে কনথল ব্রেতাষে পর্বে । 

কবক্ষেন্ত মহাতী্ কাঁহলা ছ্বাপবে ৷ 
কলিষৃগে তথ চড়া মানি দেবা গঙ্গা! 
িধুপাদোন্ভবা পণ্যা ?গাঁববব ভঙ্গা। 

গঙ্গাতরে একমাস যেবা জন থাকে । 
সঞ্ডকুল উদ্ধাবষে জম কাঁপে তাকে । 

যাত্দদ্থি মন্ষ্যস্য গঙ্গাষাও স্পশতে 
জলম-। 

তাবং ম পুবুষো বাজন্ । স্বর্গলোকে 

ঘহ'ষতে। 

যাবং পুবুষেব আছ থাকে গঙ্গা জলে। 

তাবং কাল তাব স্ব ধুধিষ্ঠিবে বলে ? 

ন গল্গাস্দূশং তাঁথং ন দেবঃ কেশবাহ 
পবা ঃ 

বাক্ষণেভ্যঃ পবং নাপ্তি এবমাহে 

পিতামহঃ 

গঙ্গাব সমান তীর্থ নাঞ নৃপবব। 
দেবতা লমান নাগ কেশবেব পবা 
ব্রান্ষণেব সমান জগতে নাঁঞি কেহ। 

নাবদ কহেন কথা কাহি পিতামহ ? 

যেখানে গঙ্গা সেই দেশ সেই তপোবন।। 
সম্ধঙ্গেত্র গঞ্জাতীব শুনহে বাজন। 
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মহাভাবত 

এন্ঠব্যা বহবঃ পন বদ্যপোকো গষাং 

ব্রজেধ। 
অনেক পহঘে কোন লোক কবধে 

বাসনা । 

গা বাষ্যা পি তার দিবে একজনা ॥ 
গরযা শিবে যেবাজন বরে পিন্ড দান। 
পিতৃধণে মস্ত হন স্বর্থপুবে স্থান ॥ 
পর্ব পশ্চিম উত্তব দক্ষিণ চাবিদিগে 

য্ত। 

বিববা কাহল বাজায 'সদ্ঘ পদ খ্যাত ॥ 
মুনি বর্গে' লা সর্বে বাজা বুধিষ্ঠিব। 
কাবল ধতেক তীর্থ নির্মল শবাঁব।॥ 
লোমহর্ষে এন্যা পূজা কবিল বাজনে । 
শনি বলে স্বগ্গন্বখে আছষে অজর্ধনে | 
অদ্্রীশক্ষা কব্যাছেন বাসব ভবনে । 
দেববাজ সঙ্গে বসে অর্ধেক আসনে । 
ম্বেত পরতে দেখা হব পার্থ সনে । 

লোমস বলেন দুঃখ না ভাবিহ মনে 
অগন্রেব আএম দেখ্যা ভূপতি 

জিন্ঞাসে। 
কহ মুনি বাতাপিবে গাল্য কোন 

দোষে ॥ 
মনিগাত তাঁরে ইন্বল বাতাপি আছিল। 
বিপ্রে পজ্যা শত্রু তুল্য তনয মাগিল। 
বিপ্রব্গে' বলে দিতে নাবিব তোমবে। 
প্রবন্ধে দুই ভাই ঘত বিগ্র বণ" মাবে । 
মেষ মাংস খালে পেট চিবিষা বাব্যাষ। 
বাবেদেক বিপ্রগণ পবাণ হাবাধ ॥ 
অথন্তে পিতৃলোক বধ জন্মাঅ সন্তাঁত। 
তবে মোবা ছ্র্গে যাই নহে অধোগাতি ॥ 
বিদভ' বাজার বন্যা বিবাহ কাঁবল্। 
লোগামন্র সঙ্গে হবিদ্ধাবে তপ কৈল। 

খাতু জ্নান দিনে দেবী বমন মাগল। 
শতপর্বা [নবপাত] পাশে মনি গেল। 
অগন্তেবে ইন্ষলেব ঘবে পাঠাইল | - 
ইন্ছঘল বাতাপব ঘবে মহামুনি গেল | 
অগন্ভে ইন্বল পাধ্যা পুজিল বিগ্ব। 

মনিব আদেশ পাষ্যা কটিল পঞ্জর। 
বন্ধন করিয়া মাংস খাইল সকল । 
বাতাপি বাতাপি বল্যা ডাকযে ইজ্বল | 

জল পানে জন কৈল্য মাংস ছিল 

যৃত। 
ঘানব অধোদেশে বাউ হয় স্দত 

[নর্গত ॥ 
নির্গত না হল্য ভাই পড়িল বিপাকে। 
বধ্যা বধ্যা ঘোব শব্দ মেঘ যেন ডাকে। 
বাতাঁপ বাতাঁপ বল্যা মিছা ডাক তুঁম। 
পেটেব ভিতব জাণ' কবিয়াচি আমি ॥ 
এত শনি ইচ্ঘলের বড ভষ হয় । 
কবপুটে কাতব হইয়া তাবে কয ॥ 
আজ্ঞা কব মহাগয় কি কাজ কবিব। 
ভষ দঃব কব মোব ভস্ত হয্যা ঘাব | 
সনা ঝ:পা বাস ভূষা মাগি তোব ঠাই। 
দগ্ধবতা দেহ দান দশ হাজাব গ্রাই ॥ 
মনিব আদেশ পাধ্যা দৈত্য আন্যা 

দিল। 
মনে হৃন্ট হয্যা তাবে আশিস কবিল॥ 
বাঙ্ণেবে হিংসা বাদ কব দৈত্য খল। 
বাতাঁপব সঙ্গী হবি পাৰ প্রতিফল | 
দৈত্য বলে দয়া কব বাঞ্থাকষ্পতব্ । 
আজ হতে যাবতেক বিপ্র মোব গ;বু। 
আম্বাপিধা দৈত্যববে অগ্নন্তে আল্যা 

বাসে। 
বাস ভ্ষা ধন 'দধা কান্ত পবিতোষে ৷ 

১৪০ 



লোপামযদ্রাব সঙ্গে বন্ধে ভঞ্জে বাত। 

অমোঘ মুনিব শানু হল্যা গর্ভবতা ॥ 

সাত বংসব বই প্রসব হইল । 

দৃঢ় তাহাব নাম জনক বাখিল। 

অগন্ভের আশ্রমে কবিষা প্রাণপাতে । 

কাঁবলা তেক তীর মুনিগণ সাথে ॥ 

এই উপাখ্যান যেবা কবধে শ্রবণ । 

সর্বতীর্থেব ফল পাষ ব্যাসেব লিখন ॥ 

যাঁধাষ্িবেব তীর্ঘযান্রা এত দ?ুবে লাষ । 

নূপাঁত আদেশে 'দিজ কাঁবচন্দ্র গা ॥ 

সনদণ হণ ূ 

অজনেব উদ্দেশে নবে দ্বেত পর্বতে 
যায । 

মধ্পথে জটাজুব দেখিবাবে পা ॥ 

বক হিড়িম্ববে মালি কহে বূকোদবে । 

তাদেব শনীধব ধাব যাবি জমপবে | 

ভুটাস্ুুবে ডাক্যা বলে বীঁব বকোদব 1 

বক হাডদ্বব তোবে কাঁবব দোসব ॥ 

দুই বাবে ঘোর যুদ্ধ কবে পবগব/। 
শি গেল্যা মাবে ভীম তাহার উপব | 

শন্তি নিবাধিযা বাঁব বক্ষে পেল্যা মাবে। 

প্রলঘ সময কবে যেন দেবান্ুবে 

মূষ্টামুণ্টি বাহুবব শুনি চটসাট । 
বালি স্ুগ্রীবে যেন মাবে মালসাট ॥ 
লাফ দিষা গলাঘ ধবিল বাম হাথে। 

ঘুবাইযা আছাড় মাবিল অবনীতে ॥ 

জটাস্গুবে বধ কি বদবিকাশ্রমে গেল | 

অজ'ন উদ্দেখে শ্বেত পর্বতে বহিল ॥ 

তাবপব বুকোদব ভ্রামধা বেডায । 

বৈশম্পাযন বলে বাঞ্জা কাঁহহে তোমা ॥ 

মহাভাবত 

পবনে উডাধযা এক গহনে পেলিল ॥ 

ইশ্দিবব মনোহব পাধ্যা বুকোদবে। 
কনক সুচার: সখদ দিল দ্রোপদীবে ॥ 
পবম আনন্দে দেবী কহে ভমবীবে। 

সোনার সদ আব কিছু আন্যা দেহ 
মোবে। 

অজ:ন খাম্ডব দাহি আগ্মবে তুষিল। 

দানব দিলেন সভা পূঞ্ষার্থ হৈল ॥ 
তুমি ইন্দিবব দিষা বাখ মোব গ্রান। 
না পাইলে গদি আমি তেজিব পবাণ | 
এত শান ভীম বাব মনে ভাবে বেথা । 

সন্ধান না জানি আমি স্ধ্দ পাব 
কোথা ॥ 

ধোম্য বলে কৈলান পৰতে সবোববে। 

তাহাতে সনাব সদ বক্ষ বক্ষা কবে ॥ 

আত দুর্গম বনপথ সেথা যাবাগ।ড | 
যাইতে নাবিবে সেথা লখদব আশা 

ছাড়! 

দ্রোপদণর দারুণ পণ বুঝ্যা আভগপ্রায। 
গাদা হাতে বংকোদব অলক্ষিতে যা ॥ 

প্রবেশে কদলা সন্ডে বামুবেগে যায । 
ভীম পবাকুমে মাহিষ মাতঙ্গ পালা | 
সবভ শশক গ্রপ্ডা ভল্লুক শাদ্ল । 

ভষ পাধ্যা গাড়ে লুকাধ শগাল কৃকুবা। 
বড় বড় গাছ ভাংগ্যা যায় বুক ঠেলে । 
মক'ট দেখিধা পথে বকোদব হাসে । 

মনে মনে হনুমান করিল বিচাব । 
কত বড় বাব তেজ বৃঝিব ইহাব | 
পথে পড়া বহে পচ্ছে প্থ অববোধ। 
উঠ বল্যা পাধ ঠেলা ভীঘ কবে ক্রোধ ॥ 

জীবন্মত আমি জবা হন.গান কষ । 
কুবেবেব সরোববে এক শখ পড়া ছিল ৷ পাচ্ছ ঠৈল্যা পথে চল্যা যাহ মহাশয | 

১৪৯ 



মহাভারত 

এত শূন্য মহাবীব পায়ে কব্যা ঠেলে। 

প্রমাদ হইল বড লহ নাঞ্ি হোল॥ 

গথমা কবিধা পুন গদাধ কব্যা নাড়ে। 

[বঘং প্রমাণ লেজ তথাপি না নড়ে ॥ 

কোধ কব্যা বকোদব ধাম হাতে ধাঁর। 

অগলেব প্রা হল্য তুলিতে না পাব ॥ 

দুই হাতে ধবে পুন দন্ত কডমড। 

প্রলয হইল বড় কথা হল্য গাড | 

আঁকাঁড় কব্যা তুলতে নারে ঘামে 
কলেবরে। 

'হাঁট্ পাত্যা ঠেলে পুন পাঁডল ফাঁফবে ॥ 
 পবাওব হয্যা বলে ই নহে বানব। 

মাধা কব্যা ছলে কোন-দেবতা 'কি। 

ঈম্বর | 

প্রণাম কাযা ভীম কবেন গ্তবন। 

পাবিয দেহ বব লইলাও শবণ ॥ 

গ্ভবে তুণ্ট হধ্যা হন? কহেন তাহাধ। 

হনুমান মোব নাম কহিলাঙ তোমা ॥ 

তুম কেবা কোথা বাঅ কিবা তোমাব 

নাম। 

একা দুগম ধনে যা কহ কোন কাম | 

নিজ দ:ঃথ একে একে কাহিল কাবণ। 

বুধিষ্ঠিবানূজ আমি পাণ্ডুব নন্দন | 

মনাব সাদ আনতে বাই কৈলাস 

সবোববে। 

বন্ধু অবতার তম কাহিলাও তোমাবে। 

পাষেতে ঠেলাচি অপরাধ ক্ষমা কব । 
মহাবীব কৈলে তম সীঁতাব উদ্ধাব। 
ভীমেব বচনে হন: পাঁড়লেন ভোলে । 
ছট ভাই বল্যা তাবে কবিলেন কোলে ॥ 
'অজখনেব বথেব মধো কাপিধ্বজ কব্য 

তূমি। 

১৪২ 

কৃঝুক্ষেন্ন যুদ্ধেতে থাঁকব বস্যা আমি॥ 

তোমা দেখ্যা যক্ষাধণপ কাঁপবেক 

ব্রাসে। 

সদ হব্যা তম হে আনিবে অনাধাসে | 

স্বাদ ফল পাকা কলা করাল্য ভোজন । 

ববুণ খায়ায়্যা কৈল উদর পণ ॥ 

হন: প্রদক্ষিণ কাব ভীম চলে দাপে। 

সবোববে গেল ভনম. গোটা তিন লাফে । 
জলে নামিতে ষক্ষ তাবে কবে মানা । 

পাশ মৃদ্গব হাতে ধাষ কতজনা ॥ 

গবাভব বৃকোদব কবেন সভাষ। 

যক্ষ প্রাণ লক্ন্যা কুবেবেব কাছে যাষ ॥ 

ধনাধীপ আ'সিঘা প্রলঘ যৃচ্ধ কবে। 

পবাভব বৃকোদব কাবল সভাবে ॥ 

মহাবীব বংকোদব জলে বাঁপ 'িয়া ৷ 
তাঁলিল অনেক সদ আঁকাড় কাঝয়া | 

আনিধা কনক সণদ দ্রৌপদীরে দিল। 
দুই কানে দুই ফুল আনন্দে পারল | 
অপব ঝখল কেখে দ্রঃপদেব বালা । 

তাবপবে যত ছিল গাঁথা পরে মালা । 
দ্রোপদীব হবষ ব্ড় বাজাব আনন্দ । 

যাজ্জসেন ধোম্যেব বন্দিল পদবন্ | 
সদ্দীহবণ 'চন্নকথা এতদুবে সাধ। 

ধন ধবা পহ্ধ হয যেজন গাওয়াষ ॥ 

গোপাল সিংহের আদেশ পাধ্যা কবিচন্দে 

কঘ। 
যে জল শ্রবণ কবে নাঞ জম ভষ | 

অজ:নের প্রত্যাবত'ন 

জন্মেজয বলে মুনি জিজ্ঞাি তোমারে । 
কতদিন অজ+ন রাহল ইন্দ্রপুবে। 
তাবপর শুন রাজা বৈশম্পাপনন বলে। 



শনবাত কব্চ পার্থ মাল্য বাহ্বলে। 

মাবিধা অস)ব বর্ে দেবে কৈল ন্ণ । 
বান ভূবা পার্থে ইন্দ্র কাপ সম্যান ॥ 

ইন্দ্র পদে আনম্দে বদ্দিল ধন্য । 
কোলে কবি আশিস কবিল হবিহয ॥ 

ইন্দ্রেৰ আদেশে বথ আনিল ম।তরল। 

প্রনূক্ষি কবিয়্া কাবল কৃতাঞ্জল। 
আদেশ প'ইঘা বুথ চাপে দুইজনে । 
বাউ বেগে চ'ল রথ বাঙ্গা গেইস্থানে | 

বৈশত্পাধন বলে বাজা তুমাবে সে কই। 
বাজাব প।শে আলা পার্থ পাস বংসব 

বোই। 
মাতুলিবে সর্বে তাবা প্রণাম কাবল। 
বাঙ্গাঘ পার্থেব গুণ কষা বথ লধ্যা গেল। 

ধৌমো গ্রণমিঞা পার্থ ষীধাঙ্ঠিবে 
বন্দে। 

ভীমে দণ্ডবং কৈল পবম সানন্দে | 
নকুল সহদেব পড়ে অজর্বনেব পাব । 

হাতে ধাব কোলে কাব মুখে চুদ্ব খাষ ॥ 

দ্ৌপদীব পানে চাষ্যা হৃষ্ট কৈল মতি। 

পাঁত পদে দণ্ডবৎ কাঁবনেন সতী 

পাঁচ ভাষে এক.ন্র বাঁনলা চিবকালে । 

পবম আনন্দ সভাব প্বস্পব বলে ॥ 
অমবাবতাব কথা অরুন কহিল। 

যাঁধান্ঠিন ভীম নকুল সভাই শঃনিল॥ 
কথাদিন বোই তাবা গেল দ্বৈতবনে । 

গোপাল সিংহের আদেশ পাধ্যা কবিচন্দু 

ভণে॥ 

দ;ষেণধনাঁদিব দ্ৈতবনে আগমন 

দ্বৈত বনে পাঁচ ভাএ কবেন নিবাসে। 

মৃগ্ধ মার্যা বিপ্র সেবা কবে অনাঘাসে ॥ 

মহাভাবত 

দযোধন পাপা শুন্যা হইল উম্মনা। 
কর্ণ শকুঁনব সাথে কবেন মন্ত্রণা ॥ 
শকান সমেত কর্ণ দুষেণধনে বলে! 
পা্ডবেবে আন্যা দিব ঘোষবান্ত্রাব - 

ছলে! 
মন্রী বর্গে যাষ্যা সবে" ধৃতবান্টে কয । 
গোন্ঠে গবু দোখতে মোবা যাব মহাশষ ॥ 
বালা বলে হৈতবনে যাবা উচিত নষ। 
পাঁবণামে পাবে তাপ হইবে প্রলয | 
প'ডূম্নত পাঁগ ভাই আছে দেই বনে । 
দেখা হলে বিবোধ বাড়িব তাদেব নে ॥ 
পাঁচে মাবিবারে তারা পাবে পালক । 
ন্রিডুবনে কেবা আছে কৃ যাব পক্ষ 
দযেোধন বলে যোবা সেথা না যাব । 
গে'ঠে গব্ দাগ দিরা ত্ববায় আসিব! 
পঘেব অনুরোধে রাজা 'দল সাষ। 
ছল কবি খল মাত দ্বৈত বনে বাধ । 
গোপাল সিংহেব আ্ঞা পাব্যা কবিৎম্দ 

গাব! 
বাবেক কবহ দষা দেব ধদদবাষ ॥ 

চিত্রবথ গন্ধবের সহিত ঘ্বদ্ধে 
দঃষেধনেৰ পবা 

আঠাবো হাজাব বথে সাজে দবেোধন। 
ক্রোধ কাব মহাবাজা গেল হৈতবন ॥ 
পণ্ডবেবে বেডবাবে দুর্ষোধন বা । 
চিত্রবথ গন্ধব" পথে দেখিবাবে পাব ॥ 
বাজা বলে কাব বোলে আলি ত: 

এখা ৷ 
পবাণে মবিবি বেটা পালাইবি কোথা ! 
গম্ধর্ব বলেন মোবা ইন্দ্রেব বচনে। 
ভ্রমণ করতে মোবা আলাঙ এই বনে ॥ 

৯৪৩ 



হাহদিত 

এক বেল লুই বে চি গালাগাল কুলে | 

লালের আদেশে 2ননা বাণ লাহে তালে 

হইল ভহেল ঘন্ধ ছনেভিল কঙ 

হিতব্থ কর্থ বলে লব জমহল। 

প্রাণ র্যা ু ণহঞ পুলারে হরি, 

হিলুছ হলে জর্ বসাগাইডা আর ) 
(৩ 

নূষোধনে তিধা বার কাবিন জর্জ! 

নহে না পারা হণ হইল তর 
শুনি জাগবা বাণ মারবে নাহলে। 

বিতর্ণ বিমখে হব পালাইল ভাদে ) 

কেড়ল কৌরবের হাটে গ্রধুঝেব নেনা। 

কাটাকাটি জেটাচটি পাথরে আপনা - 

রর্থদ ঘোড়া হাতি হট গেল কত । 

পলাতি লব হাকে পড়ে শত শুভ - 

কার হাত আটা গেল জার কাল পা! 

হার দাঘা পড়ে কথা হুক্কে ভেকে গা 

গণ্হ্বে হানবে রুণ ধলা ধরা ভাটে। 

সনাভঙ্গ দেখবা কর্ণ লাহনে আলালা । 

চন্রর লক্ষে দ্ধে করিতে লাগিল 

পরস্পর দুই হবে কছে হোব রণ | 

করণের কালে ধন্য হল্য অচেতন 

ক'করে পিল রাজ ₹০ দিল ভক্ত? 
নি পচ 
পা বিপলেতি কেহ জর লা চল চুক 

কৌরবের দেনা হত কে কো পালার 

লুষেণধনে চিতরথ বাম্ধ্যা লল্যা বার 
লুঃশানন লাহদ কারিহা বেগে ধার : 

ভাণ কর ধর্ম লর্নাশ হল। 

[চিরেথ দুষ্ণেধনে বাধা লা গেল 

দধ পথে গন্থর্বে জাদিঘা নিলি হানা : 

টম হলে ইহা হতো পালাঙ দারা খের । 
হইতে লর্বলাণ হলা জাতিভেল 

£ানন লুষ্টচাতি অনথেরি গলা 

হেশাদনের বন্ধে ন্ট হইবে ই ভুল : 

নালা কথা কছ্্যা লুহদ লিল লো লভাতে : 

হুটিল কপটদতি উহার কথা ভানা। 
আমাদিগে দিতে লানিভেহিল হানা : 
তোমাৰ ধ্মেরি বলে প্রাতিকন পা্গা ! 

দুরুথে ল্টা গেল আপন ঘেল 
বযধন্টির ধ্মবার বৃক্দেদরে কল । 

এ দনবে এন কথা নদয়চিত নন - 

বরং পল বরং পু বরং পঞ্চ সভানিতে | 

প্রেস পাতি পণেি পঞ্েসুর 
শত] 17৫ পৃ 

, 
6] 

1 রে 
»৭্ 
্ 

পরের উপবে ঘোরা শত পাঁচ জাই. - 
লাঙ্গার আছো পাঘ্7া পার্ধ চড়ে 

কোঁরবের রথে । 
ঘোর রণ হবে গন্ধবেরি দেনা দাতে £ 
চিরেছে পরব লগরে কারল | 
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দূধেধন প্রণাল ফ্যাধচ্ঠিবেব পাষ। 

গ্রবোধ কাঁবয়া রাজা আম্বাপল তায় ॥ 

মানুষ হষ্যা বিবাদ কব গন্ধবে'র সনে । 

মহাভারত 

যঠধাঁচ্ঠবে কহেন স্বপন ॥ 

মগ সব স্বপ্নে কম শুন বাজা মহাশঘ 

আমাদেব সর্বনাশ হল। 
পুত্র পৌর ছিল হত অপব বান্ধব কত 

ভাগ্যে পাঁচ ভাই মোরা 'ছলাগ 
দ্বৈতবনে ॥ অজ'ন বাণেতে বিদ্ধা মালা ॥ 

দূর্যোধনে দেখা বীর বলেন বচন । তুঁমি ধর্ম অবতাব ঘাঁদ কব আচার 

মনের মতন ফল পালে মস্তক মুণ্ডন ॥ আমবা কাহাব শবণ লব । 

বিষদ ভাব্যা দূর্যোধন বাজা চলে চিবকাল এই বনে সুখে থাকি বান 

ঘরে। দিনে 

জীবনে নাঁঞক কাজ অনৃতাপ কবে ॥ ইহা ছাড়া কোথাকাবে যাব | 

কর্ণ শকুনি বলে দূর কব বেথা । ধুবতী আমাব জরা শোকে বোগে সেহ' 

নিজ পূণ্যে বাঁচা আলে বাক্ষিলেন মরা 
ধাতা॥ তনএব তরে কান্দা মরে । 

ধধান্ঠিব কৈল তোমাৰ কোন উপগ্নাব॥ তু জল না থাষ গ্রহন কাননে যা 
তোমাব অন্ন খাষ্যা প্রাণ বচ্যাছে প্রবোধ করিতে নার তাবে ॥ 

তাহাব॥ হিংসা নাঞ্ঃকবি কাব বৈবীদেহেব মাংস 

জধদ্ুথ বলে আম উপাএ নাশিব। মোব 
দৌপদীরে বলে যায়্যা হবিধা আনিব | তথাপি দাবুণ লোকে মারে। 

দ্রোপদীব শোকে তাবা তোঁজব জশবন । ভ্রাণ কব মহাশষ দাব্ণ পারেব ভঙ় " 

এত শর হৃষ্ট হল্য বাজা দুর্যোধন। নিবেদন করিলাঙ তোমাবে ॥ 

আজ্ঞা দিল গোপাল সিংহ বাঞ্জা ভাবত মগের শর্নয়া কথা রাজা পাষ মনে 

রচিতে । বেথা 

বনপৰ্' কহে কাঁধচন্দ্র ব্যাস ভাব্যা ভ্রাতুবগে কহিল প্রভাতে । 

চিতে॥ ছাড়্যা গেল কাম্য বনে বড় দত পায়্যা 
মনে 

ঘ্যাধাষ্ঠরেব মৃখস্বপ্ন দর্শন দ্রৌপদী প্রেয়সী জায়া সাথে! 

শ্রীশ্লোপাল সিংহ গজপাঁত শহদ্ধসত্ব 
অজংন গাশ্ডিব ধার 'নাতা নাত মহামতি” 

মগ মারি। সঙ্গীতাঁবলাসী গৃণবান। 
মাংস কবায় ব্রাহ্মণ ভোজন পাধ্যা তাহাব আদেশে দ্বিজ কবিচন্দু 

প্রাণ নাঞ কাব বাঁচে নিশাষ থেল ভাষে 

বাজাব কাছে বনপব" অমৃত সমান ॥ 

১৪৫ 

শহাভাবত-"১০ 



মহাভাবত 

জযদ্রথ কর্তৃক দ্রোঁগদ? হরণ 

জল্মেজয বলে প্রভু নিবেদি চরণে । 
তারপব পাঁচ ভ ই কি কাবিল বনে ॥ 

বৈশম্পাধন বলে বাজা থাকে কামা 

বনে। 

মৃগষা কবেন সবে বিপ্রেব কারণে ॥ 

একদিন প্রভাতে উঠিয়া পণজন ॥ 

মৃযা কাঁরতে প্রবেশিলা দুর্গম বন॥ 
হেনকালে জযদ্রথ জাণিয়া কাবণ। 
মৃগধাব ছলে সেনা সঙ্গে আল্যা বন॥ 

যাজ্সেনী একাকিনী কাননে আছিল। 

বথে চাগাইযা লধ্যা পবাসে চাঁলল ॥ 
তা দৌথযা ধোম্য 'দ্বিজ কবে হায় হায় । 
দ্রৌপদী হা নাথ বলি কাঁদে উচ্চবায় | 
তা শাণয়া বাউবেগে আলে পণভাই। 
কাবণ শান সেই পথে যাধ ধাওয়াধাই ॥ 
জয়দ্রথের রথে ভাষা দোঁখযা অজন। 
কোপে কম্পবান তন; জলন্ত আগুন ॥ 
ভীমাজনে দেখি সৈন্য হল্য কোলাহল। 

পবদ্পব কেহ কাব নাঞ শুনে বোল। 
শর বর্ষে অজ্ন কাবল অন্ধকার । 
গা হাতে ভীম ধাষ বলে মাব মার | 
জয়দ্রুথ বলে আজ ছাড়্যা নাঁঞ 'দিব। 
গাঁচ জনে প্রাণে মাবি বিবাদ ঘুচাব | 

জয়দ্ুথ সঙ্গে রণ হলা ঘোরতবু। 
অজ“নেব ঝাণে সেনা পাঁডল বিস্তব॥ 
বথে হতে দ্রৌপদীরে ভ্মেতে পেলিয়া। 
জধদ্রথ বনপথে যাষ পলাইয়া ॥ 
ধোম্য ধায়া দ্রৌপদদবে ধাঁরলেন হাতে। 
তারপবে নকুল চাপাযসযা নিল রথে ॥ 
দ্রৌপদীবে দাম্্বনা কাঁবয়া ভঈম কয়। 

জয়দ্রথে এই ক্ষণে নিব যমালয় | 

বাউবেগে ভীম বাঁব ধায়্যা ধবে কেশে। 

ভূমে পেলি বূকোদব ধুকে তাব রসে ॥ 

মুকুট লইয়া শিবে মাবে পদাঘাত। 
ঘাড়ে কল মাবে যেন হয বভাথাত ॥ 

গ্রহাবে পখীড়িত হহ়্যা মতপগ্রায় হলা । 

যুধাঙ্চিবের বাক্য হেতু প্রাণে না 
মাঁবল ॥ 

ভাঁম বলে জিতে যাদ কবহ বামনা । 

দাস হজ মুখে ক শদনক সব্ন্ধনা | 

প্রাণভবে দাসত্ব কীঝলা অঙ্গীকাব। 

যথোচিং ভৃম শান্তি কাবিল তাহার | 
দাঁড় চুল 'ছিশড়যা বাঁধল হাতে হাতে । 

মাংসাঁপণ্ড কবিযা তুলিযা দিল বথে। 

ধর্মেব নন্দন যথা বাঁসয়া আছিল। 
তেনমতে জধদ্রথে ন:পে আন্যা দিল ॥ 

হাসিধা ভীমেবে বলে রাজা ধমসুত। 
বন্ধন ঘুচাও হেন নহে সমঃচিত॥ 
তা দোথ অজঃন কহে অরে মন্দ্কাবি। 

এই বনে হবিতে আস্যছাঁল পরের 

নারী ॥ 
ভাঁম কয় পাণ্ডবের দায় এই দুষ্ট । 
আজ্ঞা পালো ইহাব পবাণ কারি নষ্ট ॥ 
এইক্ষণে তোরে পাপ? বাধিতাও প্রাণে । 
দঃশলা ভগ্নীর বৈধব্য দেখিব কেমনে ॥ 

দ্রৌগদী বলেন যাঁদ হল্য রাজাব দাস। 
মনত কর্যা দেহ পাপা যাক নিজ বাস। 
বন্ধন ঘচায়]া 'দিঘা ভাঁম তারে বলে। 

প্রণাম করহ যুধিষ্ঠির পদতলে ॥ 
ইহা না কবিলে তোরে ছাড়্যা নাঁঞ 

দব। 
না মানিব কার কথা পবাণে মারিব। 

১৪৬ 



ক্জানিষা ভমেব পণ বাজা জযদ্রথ ৷ 

কবপুটে ধ্ধাঙ্ঠিবে কৰে দণ্ডবৎ | 

ধর্মে মাত হক তোমাব হ্বাধাচ্চর বলে। 
হেন কর্ম আব না কাধহ কোন কালে । 
শনজ দেশে বাহ তুমি হইযা অদাস। 
জযদ্রথ দ্র:ত যায ছ।ড়িযা নিঃ্বাস ॥ 

সেই পথে জযদ্তরথ গঙ্গাঘাবে গেল | 
অনাহাবে হবেব তপস্যা বহু কৈল॥ 

দ্ববশন দিল শিব বলে মা বব। 
গাণ্ডবেবে একা বণে জনি মহেম্বব ॥ 
শশুব বলে সভাবে জানবে তান রণে। 

এই কালে কই বাছা ধনঞ্জষ বিনে ॥ 
অজর্নেব নাশিতে নাঁববে তমি কক্ষা। 
গোবিন্দ লাবাঁথ তাব সদা কবেন বক্ষা | 
বনপবেবি চিত্র কথা কবিচন্দ্র কয়। 
'যে জন শ্রবণ করে নাঁঞ যমভষ | 

ধমণ্বক ও পাণ্ডব 

'জন্মেজয বলে তবে কহ মনিব | 
কাম্য বনে ফি কাঁবল বাজা যুধান্ঠর 
মীন বলে বিপ্রেব অবাঁণ মৃগী হরে । 
শবপ্র সব বিবরণ কহে য.ধিচ্ঠিবে। 
প্র বলে অবণি আিষা দেহ মোবে। 

আগ্নি লঘ্যা যজ্ঞ কাব বনেব ভিতবে | 
শবপ্রবাণী শন বাজা ধন? নিল 

হাতে। 

অগেদ্দেশে যায় বাজা ধনবাণ হাতে ॥ 

পণ ভাই মৃগ খ'জ্যা বনে বনে বোলে। 
শান্ত হয়্যা সভাই বাঁসল বটমূলে | 
'তেগ্টাষ পণীড়ত বাজা নকুলে বাঁলল। 
-বুক্ষে চড়্যা সরোবব নকুল দোল | 

ঝাহ্গাব আদেশে নকুল সরোববে গেল। 

১৪৭ 

মহাভাবত 

জলে নাধা জ্বল খাত্যে নিষেধ শনিল॥ 

জাঠে বস্যা বক্ষ বলে কব শ্রোকেব 
অর্থ । 

না পাবা জল খালে হবে প্রাণহত ॥ 

না শুনে তাহাব কথা তৃষাতে আকুল। 
জল ছ"দুতে ঘাটে পড়ে মাঁবল নকুল ॥ 
সহদেব জল হেতু আল্যা তাবপব। 
না শুনিয়া জলে নাগে তেজে কলেবব ৷ 
রাজাব আদেশ পাষ]া ঝুকোদব গেল। 
প্রন না কাঁহতে পাব্যা বৃকোদর মল্য ॥ 
অর্জন আসযা বহ? কাঁবল তর্জন। 
যক্ষেব উপ্বে কবে বাণ ববিবণ | 

জয়দ্ুখ নই বাণে মোব কি কবিবি। 
প্র“ন না কহিষা জল ছ'ইলে মাবাব | 
নিষেধ না মান্যা পার্থ বীব জল খার। 

পবাণ তেজিল ভূমে পড়ে তার কাষ । 
জল ছণয্যা ধনঞ্জয পবাণ ছাড়ল । 
বনমাঝে য্যাধান্ঠিব ভাবিতে লাগিল ॥ 

ভাবিতে ভাবিতে বাজা অতি দি 

বনপর্বেব চিন্রকথা কাবচন্দ্রে গাষ | 

য.ধান্ঠবের থেদ 

গাঁতবেগে বাজা যায কিহল্য কহল্য হাষ 
বাঁধ ?কবা লেখ্যাচে ললাটে । 

গাশ্ডীব ধনুক হাথে নকৃল সহদেব 
সাথে 

ভীমাজ+ন পড়্যা বহে ঘাটে ॥ 
সর্বনাশ মোব হল্য ভাই সভে কেবা 

মাল্য 
দু্োধন ইহা যাঁদ শুনে । 

কে আব বাঁক্ষব মোরে ভীর্মাজুন ভাই 

ওরে 



মহাভারত 

আমাবে বাধিব আস্যা প্রাণে ॥ 

দেবাসগুব না্জি আটে হেন বাব মবে 

ঘাটে 
তিন লোক কাঁপে যার ডবে। 

শাদ্যল শবভ গণ্ডা মহিষ মাতজ্ঞ যণ্ডা 
তাড়াইষ্যা বকোদর ধবে ॥ 

দশা মোর হল্য বর প্রান বুঝি দেবচক্ 
জল খাধ্যা পরাণ বাঁচাই। 

নামিতে সরসী জলে ক্ষ যাঁধাষ্ঠবে 
বলে 

প্রন কহ শুন মোব ঠ1ঞ | 
ট্বিজ কাবিন্দ্র কয় বাজার ঘ-চিল ভন 

রাজা বলে প্রশ্ন কহ শুনি। 
যক্ষ তারে প্র“ন ভাষে শন য:ধান্ঠর 

হাসে 
ধম” পত্র পণাশ্সোক জ্ঞানী ॥ 

ধর্মবক ও যংধিষ্ঠির সংবাদ 

কা চ বাত" কিমান্চ্যৎং কঃ গম্থাকণ্ঠ 

মোদতে। 
মমৈতাংশ্চতুবঃ প্রম্নান: কথাধত্বা জলং 

পিব॥ 
রাজা বলে ভাঁমাজন নকুল সহাদেব 

নই। 
তোমার প্র্ন একে একে অথ" ভাঞ্গযা 

কই ॥ 
দিবসস্াষ্টমে ভাগে শাকং পচাত যো 

ন্রঃ 
অনণা চাপ্রবাসী চ স বারিচব! 

মোদতে ॥ 
দিবসে অঙ্ঈম ভাগ্নে শাক পাক কবে। 
মন দিয়া শুন পুন কহি আমি তোবে। 

অখণী অপ্রবাসণ বটএ যেবা নর। 
সর্বকাল সুখী সেই শুন বারিচর ॥ 
অহনাহনি ভতানি গচ্ছস্তি ষমমান্দিরম ॥ 
শেষাঃ স্থিরত্বমচ্ছন্তি 'কিমান্চর্যমতঃ 

গবম॥ 
দিতাঁয প্রশ্নের কথা কহি আমি পুন। 

শ্লোকার্থ কৌশল ব্যাখ্যা মহাশয় শুন । 

দিবসে দিবসে প্রাণী যায় যমালয়। 

শেষে যাত্যা ইচ্ছা করে ই বড় বিম্ময় ॥ 
ইহার বাড়া কিমাশ্চষ শুন অতঃপর । 
মনে বংঝ্য তম দেখ শন পক্পর ॥ 

আঁগ্মন মহামোহময়ে কটাহে 
সধ্যাগ্িনা রান্রীদনেন্ধানন ॥ 

মাসভদবী পরিঘট্টনেন ভতানি কালঃ 
পচতশীতি বার্তা । 

তারপর কাহ শুন বাণ নিবেদন । 
মাস খত; বংসরেব পারবর্তন | 

সূর্য আনল আগ্ন 'দিবস ইন্ধন। 
কাল মোহ কটাহে পাক কবে ভূতগ্ণ | 

প্রাণীকে করএ পাক কালবূপী কতণ। 
যুধিষ্ঠির কহেন ইহাকে বলি বাতণ ॥ 

বেদা বিভিন্নাঃ স্মতযো 'বিভিন্না নাসো 
মুনির্ধন্য মতং ন ভিন্নম। 

ধর্মস্য তত্ব নিহিঙং গুহাধাং মহাজনো 
যেন গতঃ ম পন্থা ই। 

বেদস্মৃতে বিভিন্নার্থ শুনহ নিশ্চয় । 
সকল মনিব বাক্য এক মত নষ॥ 
গর“হাষ ধর্মেব তত সদত নিহিত । 
মহাজন যোগে যায় সেইসে সং গথ। 
এত শুনি চমতকার যক্ষেব বিস্মন্ন। 
বনপবে' ব্যাস উন্তি কাবিচন্দ্ে কর্ন ॥ 

১৪৮ 



মহাভাবত 

বাজা বলে ছাদশ বংসর গেল বনে। 
যাঁধাষ্ঠবের জঘ লাভ ্যোদণ অজ্ঞাতে থাকিব কোন দ্থানে | 

ধর্ম বলে গুণ বেশে বাট নগবে । 

ষক্ষ বলে তোবে তন্ট হলাঙ ক্ষিতিবব। বসত কাঁববে সুখে কাহলাও সভাবে 
অভিমত মোর ঠাঞ মাগ্যা লহ বব॥ বব 'দিষা ধম" রাঙ্জা গেল যথান্থানে। 

এত শুনি জোড হাতে যাধষ্তিব কঘ। অবাঁণ আনিয়া রাজা দিল বিপ্রগ্নণে | 
চাবি ভাএ বাঁচাইা দেহ মহাশয়। রাহ্মণে অবাঁণ দিষা জুখী হল্যা সবে । 
এক ভাই বাঁচব তোব শুনহ রাজন । হ্বাধান্ঠবে আশীর্বাদ কবে বিবর্ণ | 
নকুলে বাঁচাতে বলে ধমেব নন্দন | বামচন্দ্র যেন দু্ট মাবিল বাবণে। 

ক্ষ বলে ভীমাজন দুভাই থাকিতে । রাজ্য পাবে তেমনি গাবিষা দুর্ষোধনে ॥ 
নকুল ছাওয়ালে তাঁম বল বাঁচাইতে ॥ পাঁচ ভাই দ্রৌপদী হল্য দণ্ডবং। 

বাজা বলে পাত্র বাঁক দ: মায়ের দুটি । যাব যেই আশ্রমেতে গেলা বিশ্র ধত ॥ 
ভীমাজুনেব আমি জ্যেষ্ঠ ভাই বাট ॥ তাবপব পাঁ? ভাই বনেব সঙ্গত । 
বানপতি ইহা গাওষাইব যেই জন। কাম্য ছাড়ি এক কোশ কাঁবলা বসাঁত ॥ 
জলকুন্ত দিব সেই ব্যাসেব লিখন | গুপ্ত বেশে মন্ত্রণা কবেন সর্বজন । 
বাজার বুবিযা মাতি সভাবে জিযাল্য । বনপব' এতদুব কবিচন্দ্র কন | 
ধর্ম বলে প:ণ্যফলে সভাই বাঁচিল | বসুদেব বটে মোব প্রথম গান । 
€তোব পিতা ধর্ম আম 'চানতে না সংক্ষেপে বাঁচল পোথা গানের কাবণ। 

পাব। কবিচন্দ্রু কহে এই বন পরে কথা । 
অবাঁণ আগাবে দেহ কহে য্াঁধন্টিব। শ্রবণ কবিলে ইহা ঘুচে ভব বেথা | 
(তোব ধর্ম বৃঝিবাবে অবাঁণ হরিল। হবি হাঁব বাঁলযা সভাই যাহ ঘব। 
এত বল্যা বাজাবে অবাঁণ আন্যা দিল ॥ 'বিবাট পর্ব গান হবে ইহাব উত্তব | 

বিরাট গর 

অজ্ঞতবাসের প্রামশ 

-কথং বিবাটনগবে মম পর্বে মম প্" পিতামহ বিরাট দেশে কেন ॥ 

[পতামহাঃ ॥ অজ্ঞাতবাপ দুষোধনেব ভষেতে আঁদত । 
অজ্ঞাতবাস্ মীবতা দ:যেশধন" সন্দেহ হইল মনে কাঁহব ঝাটত | 

ভয়াঙ্দতাঃ ॥ বৈশম্পাষন বলে মন দিষা শুন। 
জন্মেজযন কয শ,ন বৈশম্পায়ন। [বিবাট দেশে বাস কৈল যে কাবণ | 

১৪৯ 



মহাভাবত 

যহাধাচ্ঠিবে তুষ্ট হয়্যা ধর্ম দল বব । 

ব্রা্মণে অবঁণি রাজা 'দিল তাবপব | 

ঘুধিচ্ঠিব ভ্রাতৃবর্গে কাহতে লাগিল। 
ছাদ বংসব বনে নিবাঁডিগ্না গেল | 
ন্রষোদশ বছব আল্য বহু কষ্ট ইথে। 

কোন দেশে বাস কবি থাকিব অজ্ঞাতে | 
কুবু গাণ্টাল মৎস্য আদি এই সব দেশ। 
অজন বলে এসব দেশে কোনো নাএ 

কেশ ॥ 

রাজা বলে যাই চল বিবাট নগবে ! 
পবিচয় নাঁঞ দিব জিজ্ঞাঁসলে মোবে | 

পার্থ ঘলে বিধাটেতে 'কি কাধ করিবে। 

রান! হয়্যা নানা দুঃখ কেমনে লাহবে ॥ 

বাজা বয় ষে কাঁবব শুন সর্বজনা। 

সখদ হইব ছাড় আমার ভাহনা । 
বন্ক নামে 'দিজ হব লএয যাব পাশা । 

অবিবত খেলাধ প:বিব তাব আশা | 
রাজা বলে ব্কোদর বিবাচেব পুবে। 

কেমনে গোঙাব সেথা কহ দেখি মোবে | 
ভাঁম বলে রু্ধনাগাবেতে আম রব । 

র্ধনে নিপুণ নাম বল্পভ বলাব ॥ 
বমাগ্রিরাঘণো ভূত সমাথলূণাববগ। 

[দধক্ষঃ খাপ্ডবং দাবং দাশাহসাহতং 

পৃবা॥ 
বাজা কয অজ+ন লুকাবে কোন স্থলে । 

খান্ডব কবিষা দাহ আঁগ্মবে তাষলে ॥ 
তাপেব মধ্োতে সূর্য ছিপদে বাণ । 

সপের মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ অনন্ত যেমন ॥ 

যব্য বাহ্ অমৌদীর্ঘোজ্যাঘাতঝঠিনতু 

চোৌ। 
দক্ষিণে চৈব্য দব্যে চ গ্রবামিব বপুঃ 

কৃতঃ | 

যাব দুই বাহু দীঘ" কঠিন জ্যাঘাতে | 
গোসকলেব চিহ্ন যেন দক্ষিণ সব্যেতে 
অজর্নেব গুণ ভ্তমে কহিলেন যত । 
কবির ছ্বিজ কন বার্ণলাম কত | 

পাণ্ডব্দের ছদনদেশ 

অন বলেন বাজা ভন্ন তেজ তুমি । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্লীবলিঙ্গ হব আমি ॥ 
শংখ ক্লে দুই বাহু আচ্ছাদিব। 
শিবে বেণী বৃহন্নলা নাম গিঘা কব 
গীত নৃত্যবাদ্যে ধত যুবতী তাঁষব। 
আপনাব মাধাতে আমি আপাঁন ল্কাৰ ? 
বাজা বয় নকুল তম গরদযাবে কেমনে 1 
কোন কম” কবিবে ভাই বাজাব ভবনে | 
নকুল কহেন বাজা অ*্ববৈদ্য হব । 
গ্রী্নকনপত্য নাম বিবাটে কহিব॥ 

বাজা বলে সহদেব কহ যে তোমাবে 
কেমনে গোৌঁয়াবে কাল বিরাটেব পুবে ॥ 
সহ দেব বলে আমি গদ্যাইব কাল। 
গোবাল্দয়া রব আমি নাম তশম্ন্রিপাল ॥ 
ইযং নঃ প্রপ্নাভার্ষণা প্রাণেভ্যোহাপ 

গবীবসী। 
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজা জ্যেচ্ঠেব চ 

*বসা | 
যুধান্ঠব পূনহুপি মখ হেবি কয় । 
মাধেব প্রান পালন কাঁবতে ইহা হয় ! 
বিশেষে অবলা নার" রূপবতী ভাষণ । 
প্রাণের প্রেষনী স্বসা সম পজ্া ॥ 
দ্রৌপদী গগ্যাব কিসে ভয় বড় বাদি। 

এই প্রির ভাষণ প্রাণ হতে গরায়সণ ॥ 
দ্রোপদীর দাসী আমি আছিলাঙ পুঝে 1 
প্রবন্ধে ভুলাব আম জিজ্ঞাসিলে সবে" £ 
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দ্রৌপদী বলেন নাথ বৃথা কণ্ট ভাব । 

ন্দেঞ্চা বাজার বাণী ভাব পাশে বব॥ 

বাজা বলে যে যে কর্ম কাহিলে আমাবে। 

সেই কর্ম কবিবে সভে বিরাটের পুবে | 
ইন্দ্রসেন আদ বথে যাকু দ্বাবাবতাঁ। 
দ্রৌপদীব দাসী যাকু পাণ্াল সংহতি | 
জজ্ঞাসিলে না কাঁহবে কবিবেক বৃথা । 

গাণ্ডব সকলের তন কেবা জানে কোথা | 

ধোঁম্য পাষ প্রণিএস ছষ জন চলে। 
পুবোহিত দুঃখ ভাব গেলেন পাণ্থালে | 

কালন্দীব দক্ষিণ কাননে কাব বাস । 

মুগ মাবি মহাসুখে ভোগ করে মাস | 

শৃবসেন পাণ্াল এডাইযা বায রেশ । 
প্রবেশ কবিল প্রা বিরাটেব দেশ ॥ 
দ্রৌপদী চলিতে নাবে মহাবাজা কহে। 
ধনঞ্জষ আজ্ঞা পাধ্যা দ্বৌপদখবে বহে ॥ 
নগব সমীপে বাষ্যা দ্রোপদণবে বাখে। 
আত দ্বে বিবাটেব পৃব সবে" দেখে | 
বাজধান? প্রবোশযা পবম সাদবে। 

কুন্তীপুত্র কম জানি কহে অজর্ননেবে | 
তোমাব গাণ্ডীব খ্যাত সর্বলোকে 

জানে। 
চিনিলে ভ্ামতে পন হইবে কাননে | 

পা বলে মহারাজা 'নিবোর্দএ আম । 

এই বনে বড় বক্ষে অই দেখ শমণ | 
'মশান স্মীপ তাব বড বড ডাল। 

ভথানক ছ্ছান দুর্গম মূ বুবু ব্যাল। 
এত বাল গ্রান্ডীবেব খসালায শিঞ্জিনী । 

জড় কৈল ধনু অস্ত্র একত্ববে আন ॥ 
প্রবন্ধে বাস্ধিল তাবে মৃতকেব প্রা! 
প্যাঁতগন্ধ ত্ববাপবে আনিধা মাখায ॥ 
গোবিংক্ষকে কয় মোদেব বিতথা । 

মহাভাবত 

একাশি বংসবেব হয্যাছিল মাতা | 
গাছে বান্ধযা বাখি মোবা কুলোচিত কই। 
দাহন কাঁরএ পৃন বংসবেক বই ॥ 
গাছে বান্ধ্যা বাখা আল্য ধনঞ্জয ধাঁব। 
গুপ্ত নাম সভাকাব রাখে যুধাম্ঠব | 
ভগ্ন জযন্ত বিজ ও জবংসেন । 

অস্নঘল এই প% মন দিয়া শুন ॥ 
বিবাট নৃপতি বস্যা ছিলেন নভায় | 

প্রথমে তাহাব পাশে যুধাচ্ধিব যাষ- 

দিবা বাস পব্যা পাশা কক্ষে কবি বাষ। 
সভানসমেৎ বাজা দেখিবাবে পায় ॥ 
[ঘ্বজ নঘ বাজা কয় নবেন্দ্রু হবেক। 
অভিষিন্ত নূপাতর হল্য কোন ঠেক ॥ 

ভূপতি বিবাটে কহে মনে অভিল।ষ। 
আছিলাও বূধিচ্ঠিবের 'প্রিষ দাস | 

সবন্ঘ মজায়্যা আলাঙ মোবে বাজা বাথ। 

ধর্মবীব মহাবাজা ধর্ম পথ দেখ | 
কেবা তীম কোথা ঘব কোন কর্ম জান। 

[কিণ্বা গোত্র কি কাবণে দ্থান ছাড় কেন ॥ 
বাণ্ট্র ভগ হল্য প্রা রাজাব বিতথা | 
প্রাণ লব্যা পালাইয়া কেবা গেল কোথা ॥ 

প্রাণতূল্য ধ্যাধান্ঠবেব পর্বে ছিলাম 
সথা। 

কন্ক নাম 'ছন্ত বাট না পাইলাও দেখা | 
বৈয়াপ্রপদ্ম গোত্র মোব পাশায় পশ্ডিত। 

নাম শুন্যা আলাঙ হেথা যা হয় উঠচত | 

রাজা বলে ধা মাগিবে তাই দিব আমি। 

আজ হতে প্রাণ তুল্য সখা হলে তুগি | 

ঘব বাড় দ্বিজবব তোরে নাঁঞ মানা 

এত বাল ভযা "দিয়া কাঁবল অচনা ॥ 
দেশে রাজা তাঁম আম কেবল উপলক্ষ । 
তোমাধ অনুগত যে সেজন মোব পক্ষ ॥ 
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মহাভাবত 

বাট ভুবনে সুখে ন্নহে ঘুধিষঙ্ঠিব। 

তাধগব দ্রুততব আল্যা ভীম বাব ॥ 

নানা ভাত শখ গাঁত লর্ষেব কপেতে 

হাতা বোঁড চাটু যে সাঁড়াশি ল্য হাতে 
| 

মংস্যবাজ পাশে গেলা মলাষত বাস। 

দৰে হতে দৌখ যেন রাবির প্রকাশ ॥ 

মভাসদ "রর্তক কবেন নৃপবব। 

কেহ বলে গন্ধ কেছ বলে পবন্দব ॥ 

রূকোদব দাঁডাইলা বিবাটের পাশে । 

আত দদন দশা হান মন্দ নন্দ ভাষে | 

নরেন্দ্র কৰহ মন 'নিবোঁদ তোমাবে। 

আছিলাঙ ঘুধিগ্ঠবেব বদ্ধনাগাবে | 

বল্পভ আম।ব নাম কবি পরিচষ। 

কাঁবচদ্দু বলে গবে মৎস্যরাভা কয় | 

ভীমের ল:পকার বেশে আগমন 

ধববাট বলেন শুন্যা লাগিল বস্মঘ | 
ইন্দ্রতূল্য বাঁ মনে না হয গ্ত্যষ॥ 
সন্দেহ না কব বাজা ভণম বাব বলে। 
আছিলাঙ ঘুধাচ্ঠিবের রন্ধনের শালে | 

আমাব বন্ধন যেন সুধাব সমান । 

দেবে ইচ্ছা কবে কিসে লাগযে প্রমাণ ॥ 

সাবধানে কথা শুন নপেচড়ামাণ। 

কৈবল বন্ধান নই অন্য বর্ম জানি । 

মোব তেজ মহাবাজ স্বদেশে খ্যাত । 
1নংহ ব্যাঘ্র আছাড়িক্লা মাব্যাচি কত 

শত 
বড় বড় মল মোব যুদ্ধে নাঞি আঁটে। 

- যমকে ?জনিতে পাব কে আলে 

নিকটে | 
পাঁথবী উন্টাতে পাবি সমূদ্র অবধি । 
তাঁম তাব যোগ্য বট শুন গ.ণানাধ ॥ 

মহাশয় বাজা কয় মনে ষাঁদ আসে । 

নানা ধন পাবে মোব থাক মহানসে | 

রাঁছল্যা বম্ধনাগাবে ভীম বাঁববধ ॥ 

জন্মেজয্ন বলে মুনি কহু তাবপব ॥ 

বৈ্পায়ন বলে শুন নূপ চুডামণি। 

বাজাব সভাষ গেল দ্রঃপদনীন্দনী ॥ 

অধোমৃখে কহে সতী মুদঃমন্দর বাণী। 

[ছলাগ দ্রৌপদীব দাসী শুন নপমি| 

সৈবিদ্ধ আমাব নাম পাধ্যা বড র্েশ। 

পালন করহ মোবে আল্যাঙ তোমাৰ 

দেশ। 

এত শুনি পাঠাইল লুদেষ্াব পাশে । 

ববাট পর্বেব কথা কাঁবচন্দ্র ভাষে ॥ 

দ্রোপদী ও মান্রীপতদ্ধষের বিরাট 

পুরীতে আগমন 

প্রবন্ধে পাঞ্ছলণ তাবে দল পরিচিষ 

সুন্দরীব কথা শুন্যা সুদেষ্ণাব ভষ ॥ 
সুদেষ্কা বলেন মনে ভষ বড বাসি । 
কামেব পতাকা কোন বাজাব মৃহিষা ॥ 
স:দেষ্কা বলেন তাবে শুনলো লুদ্দবী। 

মায়্যা হয্যা মোহ পাই তোব মুখ হেবি॥ 
মুখ দেখা। মোহ কোন পুবষ না পান। 
যোগাঁসধ যোগীব ভাঁঙতে পাব 

ধ্যান। 
ককটী ধবষে গ্ভ" মবিবার তবে। 
তাব প্রা হয পাছে বাখিলে তোমাবে ॥ 

হাঁসিযা দ্রৌপদী বলে কাহ তব পাছে। 
গন্ধর্ব যুবক মোব প৭% পাঁত আছে ॥ 

দূব কর ঠাকুবাণী দে লকল ভয় । 
প% পতি 'বিদ্যমানে ইহা নাকি হয ॥ 
উচ্ছিদ্ট না খাব কাব না ধূয়াব পা। 
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কার কাছে নাঁঞ শব না জাতব গা। 
ক্ষমা বাঁদ কবিতে গাব বাখহ আমাবে। 
সদদেষা শুনিষা কথা অগ্গীকাব কৰে। 

দ্রৌপদী ঝাঁহলা সুখে সংদেক্কাৰ ঘবে! 
সহদেব গোপবেষে গেলা তাব পবে | 
িবাট দেখিষা বপ পবিচষ চান। 
বৈশাকুলে জন্ম মোব তশ্বিগাল নাম | 

যাঁধান্ঠিব রাজাব ছিল অন্ট লক্ষ পাল। 
গুণবান ঘুবা অন্ট লক্ষ ষে বাথাল | 

তস্যান্টশতসহত্রা গ্রবাং বর্গা শতং শত। 

অপবে দণসাহস্াছিগ্তাবন্তগ্থা পবে ॥ 
বুধিষ্ঠিবেব গো সংখ্যা ব্যাসেব 

'লিখত। 
আট কোটি ?তিন লক্ষ অপব এক শত । 
যত বাখালেব প্রধান ছিলাঙ শুন 

নৃপমণি। 
দশযোজনে থাকে গবু এক দন্ডে গাঁণ | 
লক্ষণে প্রসব জান শুন মহাশষ্। 

আপনাব গুণ বিববিষা বিবাটেবে কষ | 
সহদেবে বলে বিবাট কবিষা মান । 
গোধন পালিবে যত্তে বাখালেব প্রধান ॥ 
আট লক্ষে একেক বর্গ গণ্যা নেহ তুমি। 
দাধদগ্ধ পাঠাইবে শুন গৃণমাণ। 
ছষ হাজাব বর্গ সম দিলাঙ তোমাবে। 
মবিলে দেখাবে চিহ্ন আনিযা আমাবে । 
বাঙ্জা বলে আভপ্রায জানিলাও আমি। 
শত হাজার বাখালেব প্রধান হত তুমি | 
আদেশ পাইযা সহদেব তবে গ্রেল। 
স্তী বেশ ধাঁবষা দভাষ বহম্ললা আল। 
ক্ীববপে এন পুরুষ নাঁঞ দেখি 
অভিপ্রাষ জানা যাষ বাসর চিহে লো! 
অজদনেব মুথ হেবি কহে মসাবাভে। 

মহাভাবত 

পৃথিবী নাশিতে গাব আলে কোন 

কাজে | 

ভজন বলেন বাজা নিবোঁদ তোমাষ । 

ছিলাও আমি সুখী ঘধষ্ঠিবেব সভাষ ॥ 

বহল্ননা নাম মোব সর্ব দেশে খাত। 
নূত্যগণত তাল মান জান আমি বত ॥ 

ঘুধ্ঠিব বাাব কাল দৈব চক্র পাকে । 

সৃতবগ্ধ পক্ষ যেন ভূপ পাশে থাকে 

এত শন বাজা তাবে বাথে অন্রঃপুবে | 

নতাগীত শিক্ষা হেতু দিলেন 
উত্তরাবে | 

তাবপব সভা মাঝে নকুল আইল । 
কে তুমি কোথায় ঘর বাজ। জিজ্ঞাসিল ॥ 
গ্রাস্থক আমাব নাম কাঁহলাঙও তোমাবে। 

অশ্বশালে ছিলাঙ আম যাধাম্ঠিবেব 

ঘবে। 

এত শান বাজা তাব কাব পৃঝকার। 

অধ্ব গজশালা তাবে দিল আঁধিকাব । 
বৈশম্পায়ন কয রাজা কাঁহ হে তোমাষ। 
পব্পব নানা দ্ুধ্য সভাই পাঠাষ 

বিবাট নগরে স্থখে বাহলা পাণ্ডব। 

চাবি মাসে সেই দেশে হল্য বহ্ষোংসব | 
চাঁব বর্ণে উৎনবে সভাই জড় হল্য । 

দেশেব ঝতেক মল্প সেই গুল আলা । 
নাচে গাষ বাববধ মহল ঘোষণা । 
মহোৎসব মহারোলে বাজ্ঞায বাহ্রনা ॥ 

গণ সঙ্জো মহাবাজ বলিলা সমাজে । 
মল্ল খেলে মেল৷ পড়া নানা বাদা 

৫ বাজে? 
জ।মূত মল্ল বলে বাজা যুদ্ধ দেহ 

থোবে। 

আদেশিল মলে রাজা বিনাশিল তাবে ॥ 
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মহাভিবত 

জীমৃত বলেন অি জই সর্' দেশে । 
দিলে জয়পত্র দেহ মনে যাঁদ আসে 
মললেব শনযা কথা মৎস্যবাজ কোগে। 

কম্কেব পাইয়া সা বজ্লভেবে ডাকে | 

পূর্বে কন্ন্যাছিলে মজ্লেব দনে ধূঝ 
তূগ। 

জিনিলে অতুল ধন তোরে দিব আমি | 

সপকর্ণ কবি আম বুকোদর কষ। 
গর্ত লমান মহল দেখ্যা লাগে ভয় ॥ 

মল্ল বলে তব দেশে যোদ্ধা কেহ নাই। 
জয়পন্ন দেহ তব সভা ছাড়া যাই | 

কোপে নিরোজিল রাজা মঞ্ল ছিল 

যত। 
দণ্ডগান বিনাশিল হল্য কক্ষাপাত ॥ 
আমাব সমান মল্ল কেবা আব আছে। 
অন্য কিসে মাতগ্গ দাঁড়াতে নাবে 

কাছে। 
পর্বত ভাঙতে পাব মট্রাকব ঘাতে। 
শাদল ঠোকলে মোৰ নাঞঞ বাঁচে 

হাথে | 
মল বলে মহাবাজা লেখ পরাজয। 
কঙ্কেব ইিতে ভাক্যা ধ্কোদব বয় ॥ 
জয়পত্র ছাড্যা নেহ বিরাটের শরণ । 
নতুবা আমারি হাতে হাবাবি জগবন। 
মল্প বলে তোবে আজি লব ধমপুব। 
এত বলি বাজে যুদ্ধ দৌহে পক্পব॥ 
লীশ্ফে বন্ফে কম্পে দশ্ফে দোহে উঠে 

দে | 
গর্বে গজে কোপিযা তজে" যেন 

গব্ড় লর্পে | 
সিংহে সিংহে বণ যেন শাদূ্ণলে 

শাদল। 

কেহ নহে পবাভব ঘুঝে বাহুবলে ॥ 
দুজনাব বাহ; দেহে ধবে হাথে হাথে ॥ 

বনে যুদ্ধ হয যেন হানতে হন্তিতে। 
বকত লোচন দেহে ঘোব ববে আসে। 

ঢুষাচুষি ঘে।ব বণ যেন ব্ষে বৃষে | 
বৃণ্ন বাসবে যেন হয ঘোব বণ। 
হাথাহাথ বঙ্গ মধ্যে যুঝে দুইজন | 
ভূমে আছাড়িয়া ভীম আঁটু দেই বূকে। 
জীঁমূত জানএ সন্ধি উলটা তাকে | 

পুনবূপি আপনা সায়া দোহে*উঠে । 
বিষম মল্লেব লেঠা বল না1ঞ তুটে ॥ 
ভীম বলে কেন আলি মাববাব তবে। 

এখনি পাঠাব তোবে শমনেব পৃবে। 
মল্ল বলে ভু্তা বেটা ভবম রাখ্যা যা। 

এবাব আল্যে ভুমে পাড্যা বুকে দিব 
গা॥ 

মৎস্য দেশে আস্যা প্রাণ হারাল বে 

বেটা। 
প্রাণ ঘদি পাঁব তবে দাঁতে বর কুটা | 
এত বলি ভাঁম তাব ধাঁরলেক ঘাড়ে। 
পদে ধবি ঘুবাইধা পাথবে আছাড়ে । 
মাথা ভাগ্গ্যা খান খান গলা ঘড় ঘড়। 
জাত পাঁড়ল বণে আব দিল বড় ॥ 
পুনগ্কাঁপ ঘোর যুদ্ধ দেখে সর্ধজনে | 
রাজার হুকুমে যত বন জন্তু আনে ॥ 
বাধে ধর্যা বুকোদর লাফ দেই দচ্ভে। 
বেগে পেল্যা মাবে বাব মাতঙ্দোব কুস্তে। 
মীহষের মাথা ভাঙ্গে মুটাকর খাতে। 
প্রাণ লষ্যা সিংহ পলাইল বনপথে | 
ভল্লঃবেব পদ ধাঁব তুলিয়া আছাড়ে। 
গড়েব দিযাল ভাঙগ্যা গণ্ডা পালাধ রড়ে | 
বসন ভূষণ ভগমে দিলেন অপরে। 
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কোলে করি প্রশংসা করিল বাবে বাবে ॥ 

মঙ্গল বাজনা বাজে বিরাটের জয । 
জীগত পাঁড়ল বণে কাকন্দে কল্প | 

কগচকেৰ দ্রোঁপদণ দর্শন 

মূন বলে এইব্পে দশ মাস গেল । 
হেনকালে কাঁটক ভগ্নীব পাশে আল্য | 
সৌবিন্ধ্রীরে দৌখি দেব দুহিতাব প্রা । 
কামেতে মোহিত হয্যা কচক শুধাষ ॥ 

কাঁচক 'স্থিবতব নয সৈবিষ্প্রীব হি পু 

মোব পানে মুখ তুলি চাঅ। 

কাব জাষা কাব ঘব মোবে পবিচষ কব 
কামানলে দহে মোব দেহ ॥ 

কহ মোরে সত্য কথা 'বিবাট ভবনে 

তথা 
কৈ আনিল দাসাঁ হল্যে কেন। 

তোমার অন্দর ছট্য যেন বিজুরিব 
ঘটা 

ঝলমল কবে 'নকেতন ॥ 
জন্বুক যেমন বনে মগেন্দ্র কন্যার 

সনে 
কাঁচক কপটি কষ কথা৷ 

দ্রৌপদী নাহক শুনে না চাষ তাহাব 

পানে 
ভাব বুঝি হৃদে পা বেথা | 

তুমি যেমন লুন্দধব এমন বূপেব নাবী 
আমি নাঁঞ দোঁখ মহীতলে ॥ 

প্রাণ হব্যা নিল মোব শ্ব্ণ লইলাও 
তোব 

কামিনী পডালি কামানলে ৷ 

মহাভাবত 

[জনিঞকা পম্মেব কোব পাঁনোনত 
প্ষোধর 

হাব হীরা অলংকাব যোগ্যা | 
কামেব প্রভোদ দুটি বুক ভোদ দে 

উ্ি 

কোন ভাগ্যবানেব ছিলে ভোগ্্যা | 

মধ্যদেশ মুষ্টে পাই আজ্ঞা পালে 
পাশে যাই 

কামেব সমদ্দ্রু কব পাব। 

অতেব তোমাবে সাধি অসাধ্য ব্যাধব 

পদ দিএ করহ উদ্ধাব। 

দ্রৌপদব নাঞ& ভয় কীঁচক ঘতেক 
ক 

চক্রব্ত কাকন্দে ভাষে। 
কহে ঘত পুনপ্ন ভুলাতে নাঁবল মন 

তাব কথা ত্ণ হেন বাসে ॥ 

কণচকেব হস্তে দ্রৌপদীর 

নিগ্রহ 

কীঁচক কহেন তু মোব বোল বাখ। 
পারণামে পাবে সুখ গ্রাত কব্যা দেখ ॥ 
প্রথম যৌবন তোব নিবর্থক যাষ। 
যৌবন অনিত্য জযাবের জল প্রায় 

পবাতন ধত জার্না ছাড়িব তাহাবে । 
দিবানাশি লয্ন্যা আম থাকিব 

তোমাবে! 

খাটে বস্যা থাক তুম দাদ আমি হব। 
চামবে কববিব বা তাম্বূল যোগাইব ॥ 
মোব দত্ত রাজ্য গো বিবাট ভোগ কবে? 
বাজা যত দেশে দেশে কাঁপে মোব ডবে ? 
কীচকেরে সত বলে শুন মূ মাত। 

বঙ্ষা কবে গন্ধ্য মোব পণ্ড পাতি! 
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মহাভাবত 

গসংহেব জাষাব স্ঞ্ে শগাল হইয়া । 

ভোগ কবিবাবে চাহ আপনা খাইযা। 
এতদিনে ওবে পাপ হাবাইলি প্রাণ । 

[তিন লোকে গ্রবেশিলে নাই পবিঘ্রাণ | 
বালক হহুয়া চাঁদে চাঅ ধবিবাবে। 

ন্ঞানে ঢুকতে চা অগ্নিব ভিতবে | 
ফাঁড হইল্না ইচ্ছা কর মধুপানে। 
ভেক হয়্যা থাঁকতে চাঅ পন্মেব 

বিপিনে॥ 
বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজয। 
কামে অন্ধ লাঙগহত গুদেষ্ণাবে বর | 
কাঁচক বলেন তুম মোব বাখ গ্রাণ। 
কামানলে দহে দেহ দাসী 'দিহ দান 
জদেষা বলেন তার জান আম মাতি। 
কাবে ভষ নাহি তাব না ভুলিব সতী ॥ 

মুধা অন্ন হেত; গাঠাইব তোব ঘরে। 
শুনিষা কীঁচক গেল আপন মন্দিরে 
গাল'ঙ্ক বসিল বাব ভোজন কবিধা। 
বাণ? বলে বিরলে ঘুধাধ তত্ব পাধ্যা ॥ 
সৈবিদ্ধী আনহ সুধা কীচক মান্দিবে। 
মতা হলে পাঠাজ অন্য প্রবাণা 

দাসীবে॥ 
কথা কাট বল]া তাবে থাল দল হাথে। 
দ্রৌপদী চলিল একা কাঁদিতে 

কান্দতে | 
কাতর! হইযা নিল সর্ষের শব্ণ। 
দিননাথ কব মোর লঙ্জা নিবারণ ॥ 
পাণ্ডুপ্ গ% বিনে অন্য যাদ জানি। 
কাঁচকের বশ তবে কবা দিনমণি | 
মাক্ন্ডের উপাসনা কবি দণ্ডদ্ষ। 
বক্ষা হেতু বাক্ষদ দলেন মহাশয় | 

ব্যাধাবদ্ধ মৃগী যেন চগল ভএতে। 

বঈঢকের ঘবে গেলা কাঁপতে কাপতে | 

সৌকপ্রীবে দৌখ ভুত টীঁগল্যা সাদরে । 
পাঁথক যেমন পাল্য নৌকা পারা বারে। 
কণচক বলেন ধন? আস্য আপা হৈব। 

ব্তন কান নেহ অঙ্গে অঙ্গে পর ॥ 
দ্ঃখ দেখ্যা মার আমি দাসকর্ম কব। 

সুখে গুঞ্জাইবে কাল বাক্য মাঁদ ধব। 

পালতেক পষ্পের শহ্যা দেখ বিদ্যমান । 
মোব সঙ্গে রস রঙ্গে কর মধুগান। 

কর্পর তাম্কুল আম আগাঁন যোগাব। 
বুকেব উপবে কব্যা তোমাবে রাখব | 

দ্রৌপদী বলেন বাব ছাড় উ সব আশা। 
পাঠাইঞা দিল রাণী হয্যাছে পিপাসা । 
পাঠাইএগ 'দব সুধা বল্যা ধবে হাথে। 
গালজ্ক উপরে তুমি বস্য মোব সাথে ॥ 
(্রোপ্্ী ধলেন মোর কি হল্য কি 

হল্য | 

কলঃক রাহল কুলে জাত মত গেল | 

বহ; কণ্টে কৃষ্ণা তাব ছাড়াইল হাত। 
পালাতে না পারে সঙ্গ পুবুষেব সাথ 
কদচক বলেন আজি পালাইবি কোথা । 
ঘবে বন্যা তোবে আন্যা দিযাছে 

বিধাতা ॥ 

পবাণে মাঝবি যদি কাস কট; ভাষা । 
1ছ ছি পাপী বঙ্কণে ঝুড়িয়া দিব 

নানা ॥ 
এত বাল চেল্য। পোল পালাইফা ম্ার্। 

অন্তঃপুব ছাড়্যা গেল রাজাব সভায় | 
পাঞালীধ পাছ; ধায় কীগক দর্মাতি। 

পভামাঝে কেশে ধর্যা মাবে পেল 

লাথি॥ 
পদাঘাতে অচেতন গড়ে ভমিতলে । 



তা দোখযা যধগ্ঠিব ভাগে অশ্রঃজলে ॥ 
মাদ্রীস্সত দ:ঃখ পাধ্যা করে হায় হায। 

কোপে ভীম বীব শাল গ্রাছ পানে 
চা ॥ 

বূক্ষেব আঘাতে আজ কাঁচকে 
মাবব। 

জানাশঃনা হলে পুনর্বাব বনে যাব ॥ 
আঙ্গল টিপিযা যুধিষ্ঠিব তাবে বাথে। 

আগুনের কণা বাব্যাষ বকোদরের 
চক্ষে | 

দৌপদীব জটে ধব্যা কীচক আছিল। 
দিবাকব দূত ধায় কচকে মাবিল ॥ 
ঘূরিয়া পাঁড়িল পাপ? হয্যা অচেতন। 
মূল কাটা গেলে বক্ষ পডষে যেমন। 
ভূমে ঘনাড়এ মুখ গ্রালে মাবে চড় । 

ভূমেতে পাঁড়িয়া পাপ? কবে ধড়ফড ॥ 
প্রবন্ধে পালাষ পাপা মুঢুমতি খল। 
শংকর বলে অসংকর্মের বিপবীত ফল ॥ 

দোঁপদশকে সংকেতে য:ধান্ঠরের 
পি 

সান্ত্বনা 

কাঁদয়া দ্রৌপদী কোপে কহেন 

মতসবাজে । 

তোমাব পাক্ষাতে মোরে মাবে সভা 
মাঝে | 

মোর স্বামীব শত্রু নাঞ্জি সমগ্র 

অবনীতে । 
তাব ভার্ধায সত পুত্র ধাঁব পদাঘাতে ॥ 

কাতব হইয়া ধেবা লইত শবণ। 
প্রাণ পণ করি তাবে কবিত বক্ষণ | 
ভ্রমএ প্রচ্ছম বুপে অরা মহাবথা । 

সতপনত্র পদাঘাতে আমি পাই বেথা । 

মহাভবত" 

কপট কুটিল বাজা কদাকার দেশ । 

ধর্ণধর্ম জ্ঞান না আম পাই কেশ । 
সভাসদ সভে মন্দ কীচক অং । 

এদেশে কি রাতে লোক কবএ বসত । 

বিবাট বলেন শুন চারু নিত্বিনখী। 

কঈচক তোমাষ ছন্দ আমি নাঞ 

জানি। 

সৌবন্ধী বলেন বাজা ধিক হে 

তোমায় । 
কাঁচকেব সঙ্গে ঘবন্ছ বুঝা নাঁঞি যাষ | 
সাধু সাধু বল্যা ডাকে লভাসদগণ । 
লভ্জ্ৰা পায্যা অধোমুখে বহেন বাজন ॥ 

সকবুণে দ্রৌপদীরে যুধাষ্ঠিব ভাষে। 

আঁভগান তেজ্যা যাঅ স্দেষ্কাব পাশে ॥ 
তব দুঃখ পাঁত ঘত দোখবাবে পায় । 

অকালে ঠেক্যাচে দেবী নাঁঞক 
উপাষ। 

এত শুনি কাঁদা গেল বাণব গোচরে । 

জুদেঞ্চা বলেন কহ কে মাবিল আবে ॥ 

সুধা হেতু পাঠাইলে কীচত গোচব। 
মোরে ভজ বল্যা হাথে ধবে কীচক 

বর্বব॥ 

হাথ ছাড়াইয়্যা গেলাঙ বাজ্ঞার সমাজে । 
কেশে ধব্যা মাবে লাথি দেখে 

মংসবাজে ॥ 
বাজাব সাক্ষাতে মোবে করিল লঘুতা 1, 
সুদেষ্ণা বলেন তাবে বাঁণত বিধাতা ॥ 
মাবব কীচক কালি গম্বর্থেব হাতে । 
করহ সামগ্রী তার শ্রাদ্ধের নিমিত্তে | 

স্নান কাব বিবলে বাঁসলেন সতণ একা । 
আঁভমানে কান্দে মোহে কেহ নাঞ্জি 

গখা 

১৫৭ 



মহাভারত 

শনশাকালে গেল দেবী যথা বুকোদব । 

দুববাট পর্ব কথা গাইল শংকব। 

ভগমের নিকটে দ্রোপদীব গমন 

গহানসে সিংহ যেন শুষ্ল]া নিদ্রা যা । 

জাগ নাথ বল্যা তাব হাথ দেই গ্রাঘ। 

ভীগববে কোলে কবি দ্রঃপদের সুতা । 

শাল বক্ষে যেমন বেড়াম্ন্যা থাকে লতা | 

গনদ্রা ভঙ্গ হল্য ভীম নুমৃধব ভাবে । 

দ্ীপদণ 'কি দুঃখ পায়্যা আলে 
মহানসে ॥ 

কাবণ কাহিধা ঘাঅ সুদেফাব পাণ। 

লোকে জনে দেখিলে হবেক সর্ধনাশ | 
দ্রৌপদগ বলেন আমি বৃথা প্রাণে জী । 

যুধিষ্ঠিব যাব স্বামী তাব দুঃখেব কি॥ 

কেবা বাজকন্যা হয্যা এত দুঃখে বাঁচে। 

না যায কঠোব প্রাণ কোন সুখে 
আছে॥ 

সমাজে উলঙ্গ কবে বাজা দুযোধন। 

তাহাতে গোবিন্দ কৈল লজ্জা নিবারণ | 

তাবপর জধদ্ুথ বনেতে হাবিল। 
ভাগ্যে পুণো জাতকুল আহাতে 

বাঁচিল॥ 

কীঁচক মারল লাথ বাঙগার সম্মুখে । 

পতি হয্যা য.বতীর দ:ঃখ চায়্যা দেখে । 

কপাল আমার মন্দ সভাই ভাল বঠ। 

কুলে কাল হইবে পবাণে বধ বট ॥ 
দাবুণ কক দস্ট প্রতি দিবা বলে। 

ভাষা হত মোবে ভঙ্গ আস্য করি 
কোলে । 

জোম্ঠ ভাই তোমাব ফন্ত্রণা দেই এত। 
তথাপি তোমবা এক তাথে অনংগত | 

ধন ধবা ভ্রাতু দাবা পাশা খেল্যা হাবে। 

কোন বাজা বল দৌঁখ হেন কর্ম বরে ॥ 

বা নিশি কত শত রাজা যার দ্বাবে। 

লক্ষ দাসা নিত্য ধার রম্ধন আগ্াবে | 

আটাশি হাজার দিজ দিবসে ভোজন । 

দশ হাজাব উর্র্ধবেতা অপব বাদ্দণ ॥ 

হেন রাজা যাধষ্ঠিব অলের প্রত্যাশী | 

বিষ খাব নতুবা গলাত দিব ফশাসাী ॥ 

রথ বথী ঘোডা হাত অধত অযূত। 

যাব সঙ্গে আঁববত আগে পাছে যাত ॥ 

হেন বাজা পাশায় উপাষ কব্যা খায় । 

অস্তব ফাটিগ্লা পড়ে দেখা নাঞ্জি যাব ॥ 

তোমার তা হতে দ:ঃখ থাক মহানগে। 

প্রাণ ফাটে পাঁজব আমাব যত *বাসে ॥ 

গজ আদি মল্ল দঙ্খে যবে বুঝ তুমি । 

কাঁদিয়া গুঙানু কাল মর্যাছলাঙও আমি | 

দেবতা গরন্ধর্ব ?জনে নরক সে জন। 

বাহ্বলে ঘে কবে খান্ডব দাহন। 

পঃর্ষে হয্যা ষেবা জন নারীব বেশ 
ধরে। 

[শবে বেণধ ধার ক্কণ ভূষা পবে ॥ 

নাচে গ্রায আববত যুবতী বেস্টিত। 

ধন্ক টঙ্কাবে স্ব নর চমকিত ॥ 

এমন দ;গ্গণত আম দেখিব কেমনে। 

আগুন লাগুক ছি 'ছি আমাব কপালে ॥ 

সহদেব গোপ বেশে রন্ত বন্ধ পবে। 

গ্রবংব বাখাল হএ 'িবাটের ঘবে। 
কুল পানর নকুল থাকয়ে অম্বশালে। 

না জানি কতেক দুঃখ আছেত 
কপালে | 

বাজার ধোঁষং হয়্যা জদেফার দাসী । 

জীবন মবণ সম আপনাকে বাস ॥ 

১৫৮ 



শত শত দিতকবী জাঁতিত মোর পা। 
কেশেব বন্যাস কাব আগ জাত গা 
কুস্তী বিনে চন্দন না ঘষি আগি কাব । 

হাত পানে চায়্যা দেখ ঘাটা হল্য মোব। 
এত বাঁল পন্বাঁপ কবত বোদন। 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্াসেব বর্ণন॥ 

ছৌপদীব খেদ 

প% পাত বিদামানে এত দুখ ঘোব 
কৈনে 

কীচক মাবএ পেলা লাঁথ ৷ 

কাঁদিয়া গোঙাই কাল যৌবন হইল 
শাল 

বিদারয়া ঘাষ মোব ছাতি | 
দঃখ দেখ্যা ভা বীব মুখে দিয়া 

দুই কর 
করুণা কবিষা বব কান্বে। 

বাহুবল ধিক মোব অজর্নের গাম্ডীব 

শর 
এত বল্যা বুক নাঁঞ্ বান্দে। 

কীচক কি মোব আটে মাথা ঢুকাইব 
পেটে 

সত পত্র সেহ কোন বাব! 

দুর্ষোধন দঃশানে দেখা হাবে কত 

দিনে 
কাঁটিতে না পাই তাদেব শিব! 

যাঁদ তু বাব বট কাঁচকে বধহ বাট 
মোব সনে সদা বরে কক্ষা। 

আপনি জল্মিষে বায জুতে উৎপাত 
তাষ 

জাষাবে বাখিলে আত্মবক্ষা 

'ছঙ্গ কবিঃম্দ্র বলে দ্রৌপদীবে কৰা 
কোলে 

মহাভাবত 

বৃকোদর কবয়ে সান্তনা । 

কীচকে বধিব প্রাতে দেখবে সকল 

সাথে 
আর নাঃ তোমার যন্ত্রণা | 

কমুচক বধ 

সময় কবিষা যেন আসে নাটশালে। 

উপদেশ পায়্যা দেধী গেলা যথা স্থলে | 

প্রভাতে সৈবিদ্ত্রী ছ্থানে কীচক আইল। 
কোথা তোর গণ্পতি কে তোবে 

বাঁখল 

বিবাটে এদেশে রাজা করিয়াছি আমি । 
সুদেষাবে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তুমি | 
আমা সনে প্রীত কর বড় সুখ পাবে। 

কৌতুকে গুঙাবে কাল নানা ভোগ 
খাবে। 

দ্রৌপদী বলেন মন্দ আমাব কপাল। 
কেবা জানে তুমি এত পূরুষ বসাল ॥ 

বাঁসক বতন বল্যা আমি না?ঞ জান । 
দেশেব ঠাকুর উপলক্ষ নূপমণি 1 
সৌরন্ধী বলেন তারে নিশাষোগে 

যাবে। 
রাজাব নত'নাগাবে মোব দেখা পাবে ॥ 
নিখাযোগে প্রেমাবেশে থাকিব দৃজনে। 
নিভৃত নূতন দ্থান গম্ধব না জানে ॥ 
এত শান কীঁচক চঁলযা গেল ঘরে । 
দ্রৌপদী আসিষা সব কাহলা ভঙমেবে! 
কাঁচক কামেতে অন্ধ ববি পানে চায় । 
দিনান্ত হইল তাব বজননব প্রায় ॥ 
ছেনা পানা হ্রীব খায় না বৃচে উদন। 
মল্লিকাব মালা পবে শ্গণ্য চন্দন | 
কপব তাম্বূল বাঁর খা অবিরত । 
নিশা হল্য আত ঘোর বাঁর আনাম্বত | 

৯৫৯ 



মহাভাবত 

শযনে বধ্যাছে বব কচক না যাতে । 

সিংহ যেন গ:ধ থাকে মৃগেরে 

মারিতে | 
[নগাযোগে কীচক নতনণগাবে যায়। 
দঁপ যেন (নর্বাণেব কালে শোভা পার ॥ 

দ্র পণ গর্বে যেন সিংহ পাশে 
যাষ! 

নিদ্রাষ্ত ব্যাত্রে যেন অজ্ঞানে ঘাটাধ ॥ 
গালজ্কে বাঁসযা বীব গ্রাফ দেই হাণ্। 

মদে মত্ত মদনে পতিত সেনানাথ ॥ 

হাসিয়া হবষে কয় যাঁদ মোব বঠ। 

চায়্যা দেখ আমি আলাঙ উঠ ধনি ঝাট ॥ 
কামানলে দহে গা পাই বড বেখা। 
থাওয়াম অধবামৃত উঠ্যা কহ কথা ॥ 

জিনিয়া বঞ্জরেব মাব বকোদবেৰ গায । 

পাপমতি পয়োধব খণঁজঘা বেড়ায় ॥ 

গূহেতে যতেক নারী নভে বলে ধন্য। 
হেন রূপরাশি পুরুষ নাই দেখে অন্য। 
ভীম বলে সত বটে তুমি যা বাললে। 
গৃহবাসাঁ যুবতী তোমায় ধন্য বলে। 
হেন অধ্ধে হাথ তুম না দেহ কখন। 
বিদগ্ধ পবুষ কাম ধম" বিচক্ষণ | 

বৈশম্পাধন বলে শুন বাজা জন্মেজয। 
ভীম ভীম পরাক্ম উঠে মহাশষ | 
ভীম বলে বিনাশ করিব আমি তোবে। 
নিভ'য়ে সৌবল্প্রী যেন বুলে 

অস্তঃপুবে॥ 

ভূতলে পড়িল বাব ধরা তার জটে। 

কেশ ছাড়াইঘা যে কণঁচক দাপে উঠে ॥ 

ভয় পায়্যা কাঁচক ধবিল ভীমেব বাহু । 
দ?জনে আম্ধাবে ঘুদ্ধে নাই জানে 

কেহ | 

বালি স্ুগ্লীৰ যেন হয় ঘোব বণ। 
বসন্তে বাসিতা মণ্ত মাতঙ্গ যেগন ॥ 
লাফালাফি ঝাপাবাপ যেন ব্যাপ্ুয । 
জজ'ব হইল দৌঁহে রক্তধারা বধ ॥ 
কীচক কাতব হ্যা পুন ধরে কেশ। 
দাবুণ ভীমের বণ তন? হল্য শেষ ॥ 

শাদ;ল দাবাধ্যা ধেন ধাঁবল হাঁবণে। 
বুভুষ্ষিত রুববব ভক্ষের কাবণে | 

জান: দয়া ভীম তার ভাঙ্গে কাঁটদেশ ॥ 

বিনদ্য। সাজনি তার দূর কৈল বেশ। 
হ্ভ পদ শির তাব ঢকাইল পেটে। 
মাংসপি্ডবং কব্যা (দ্রৌপদীবে ডাকে ॥ 
দভামাবে পদাঘাত মাবাাচে তোমায় । 
লাথ মাব বল্যা উন্কা জহালিয়া 

দেখাষ ॥ 
কাঁদিয়া দ্রোপদণী ধবে ভীমেব চরণ। 
তোমা বিনে হেন দন্টে বধে কোনজন ॥ 
দৌপদীর ভাব দেখ্যা কোলে করে তায় । 
বসনে যতন কব্যা বদন মুছায় ॥ 
কৃষণারে বিদাষ দিয়া গেল মহানশে । 
বিবাট পর্বের কথা কাবিচণ্রে ভাষে । 

উপকণচকবধ 

কীচকেব মৃত্যু দেবী বক্ষকে কহিল। 
গন্ধ্বে না মানে ঘট পরাণে মবিল ॥ 
ধাইল বক্ষকগণ কণচকের বষ্ধু। 
উত্ককা জবাল্যা দেখে সভে বাড়ে শোক 

সম্ধু। 
কেহ বলে কোথা গেল হস্ত পদ শির। 
গম্ধৰে বধিযা গেল মরিষাছে বাব ॥ 
উপকাঁচকগণে ভাক)া বলে নৃপবর। 
সৌরম্্রীরে কীচকেব সঙ্গে দাহ কর ॥ 
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উপকাঁচক দ্রৌগদীবে ধাঁধে হাথে পায় । 

চতুর্দোলে চাপায়্যা শ্মশানে লয় বায় ॥ 
মহা ভয় পায়্যা দেব ডাকে উচস্ববে। 
কোথা হে গল্ধৰ স্বামী বক্ষা কব 

মোরে। 

জয় জয়ন্ত বিজয় জয়ৎসেন। 

উায়হল বক্ষা কর সৈরন্ধীর প্রাণ ॥ 
দ্রোপদাঁব শব্দ ভীম শৃনিবারে পায় । 
প্রাচীর ফাদিয়্যা গড়ে বাউ বেছে ধার ॥ 
না কান্দ নৌরম্প্রী বল্যা ডাকে উচ্চরায় । 

শাল গাছ উপাড়িন্না হাথে করি ধান । 
চার শত হাথ দীঘ সেই তরুবব। 
দ্ডপাণি যম যেন বনের ভিতব | 

গম্ধ্ব আইল সভে দেখিয়া শুমুখে। 
নগরেব মুখে ধাধ পডিল বিপাকে ॥ 
বৃক্ষ পেল্যা মাবে বার হয়্যা রোষষৃত। 

মবিন কাঁচক বত পণ্সাধক শত | 
ছিজ কাঁবচন্দ্র গাষ ?ববাটের কথা । 
উপকাঁচকগণ মলা ভীমেব যোগ্যতা | 

দ্রৌপদশীর বন্ধনমনুন্তি 

বন্ধন কাঁরয়া ঘ্ত গেলা বৃকোদর। 
দেবী । 
প্রভাতে কবিধা ল্নান প্রবেশে নথব ॥ 
মাবিল কাঁচকগ্রণ ভূপতি শৃনিল। 
ভীম পরান্ধম সভে আসিয়া দেঁখিল ॥ 

পাশে বায়া প্রজা যত কর । 
নৈবিষ্ধীর গন্ধ ভবে দেশ না 

রষ। 
বিবাট নগরে হলা গন্ধে বাস। 
রাঁত রঙ্গ দূবে গেল বমণের আম ॥ 
রাজপাট যিসে বয় কবহ বিধান । 

ম্হাভাব্ত 

দিবসে আগর হাটি কহিলাঙ নিদান ॥ 
বিরাটের আদেশে যতেক পরবাসী । 
উপকাঁচক এক চিতায় দাহ করে 

আর্স। 
বিরাট বিরলে আস নুদেধারে বলে। 
সৌরদ্ধীরে বাট ব্দায় দেহ ছলে | 
এত বলি বিরাট গেলেন অনান্থান | 
বিরাট পর্বের কথা কবিচিন্দে গ্রান॥ 

অজুনকে দৌপদশর 
ভরসিলা 

দ্রোপদণরে দেখ্যা লোক সভাই ভরাষ। 

প্কান পুরুষ ধত যুবতী পালায় । 
নগ্বব ছাড়িয়া গেল রাজ অন্তঃপৃবে। 
ভীমেরে দেখিল রম্ধনশালার দুযারে ॥ 
হাসিযা গন্ধর্ব পদে কারিল নমস্কার । 
এ ঘোর বিপদে মোরে কবিলে উদ্ধাব ॥ 
সংকেতে দ্রৌপদী প্রতি ভঈমকীব কর়। 
আনন্দে ভমণ কর আর নাঞ ভয় | 
পরে দেখা পার্থ লাথে ভাবেতৈ 

আসক্ত । 
কহ গো সৈরিদ্প্ী তোমায় কে করিল 

মস্ত! 
সৈরিত্ধী বলেন ভিজ্ঞাসিয়া কিবা 

কাজ । 
ধিক ধিক কাঁহতে না বাস তুম লাজ। 
খাঅ দাঅ নাচ গাঅ সদা তোমা সুখ্। 
কোণে থাক কি জানিবে সৈরিম্ধীর 

দৃখ | 
কাঁচক মাবিত লাথি সভ্যই দেখ চাষ্যা ॥ 
কেন হাস কি জিজ্ঞাস মায়্যার সনে 

মনা । 
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মহাভাবত 

কুস্তী দেবী সার্থক পালিল বূকোদবে। 
[তান ধন্যা হেন বর ধরিলা উদবে॥ 
অহমিকা বৃথা কব না বাখ জাধাবে। 

'ব:কাদব ভামবব ধন্য ধনা তাবে ॥ 

অশ্রু বহে চাহে বাব দ্রৌপদশীব পানে। 

ভয় দূৰ কে করিতে পাবে ভগম বনে | 
এ দুঃখ যাবেক দেবী গেলে তেব দিবা । 

গোঁবদ্দ কবেন ঘাঁদ পবিচষ পাবা। 
এত শান গেলা দেবী নুদেফাব ঘরে। 

বাণ বলে সৈরম্ধী গো যাহ 
অন্যন্তবে | 

দয়াশীল স্বামী মোর তোরে সতা কই। 
স্বামী সব লব্যা যাবে তেব দন বই | 
হবষ বিষাদে বাণগ তারে দিল লায। 
ববাট পর্বের কথা কাবিচন্দ্রে গায় | 

মংস্ারাজসহ পাণ্ডবদেহ 
য্যন্ধঘান্রা 

দত পাঠায দর্ষোধন পাপ্ডবেব কাছে। 
সমাচাব আন্যা 1র্দীব মবে কনা বাঁচে ॥ 

নানা বেশ ধাঁব তাবা গেল বাজচব। 
বন উপবন খখজে নগব চত্বর | 

হপ্তিনা নগ্রবে আল্য খখাজ দেশ সব। 
দর্যেধনে বলে দত মব্যাচে পাশ্ডথ ॥ 
শাসন বলে এতাঁদনে ভাল হল। 

নদী কুঞ্জে পাঁড়া পাধ্যা পাঁচ ভাই মল্য ॥ 
দ্োোণ বলে দেঝসুবে যাব নাই ভয় । 

ভীম্ম বলে পাণ্ডু পুত মরিবার নয় ॥ 

যেখানে পাণ্ডব আছে নাঁঞ বোগ 

শোক। 
হণ্টপুষ্ট বজ্ঞশখল ধর্মশীল লোক ॥ 

শান্ডবে আনার়যা অন্ধ দেহ বাজ্যভার। 

কৃপানার্য বলে কথা বটে সাবাংসাব ॥ 
চর পাঠাইয়া দিল খাঁজে দেশ ঘত। 
বেদ ব্ঙ্ষণ যত দেশে দেশে খ্যাত ॥ 
না পাইয্লা গেলা সভে হস্ভিনা নগরে। 
একে একে বিবধিষা কাহল রাজারে ॥ 

ধববাটে কাঁচক মল্য শনে দযোধন। 

ভুমার্মাবে বলে হর্যা আনহ গোধন। 

উত্তব 'গোগুহে মোরা যাইব পশ্চাতে । 

শুনিষা সংশর্মা যায সেনাগণ সাথে | 
সসেন্যে স্ুশর্ম। সাজ্যা গেল'মংস্যপুব। 
গ্োচ্ছে যাষ্যা বোঁিত কাবিল মহাসুব। 
হবিল গোধন যত কৃষ্ণা সপ্তমীতে । 
বাখাল কহিল 'গ্িষা রাজার সাক্ষাতে ॥ 

সুশর্ম হবিল গুরু শুন) মহাবাজ । 

দেশ জবড়্যা চমৎকার বলে সাজ সান | 
শতানীক আঁদ কবি ধত সেনা সাজে । 

দামামা দগড় ভেবি করতাল বাজে | 

পাণ্ডব সাজিয়া চলে বিবাটেব সাথে । 
দধ্যবথ চাপ্যা যায় ধনুবণণ হাথে । 
ষাট হাজার হাত সাজে ছয় হাজাব 

বাঁজ। 

মত্ত মাতঙ্গ কত লক্ষ লক্ষ তাজ | 

অতি ঘোব বণে মৎস্য বাজা সাজ যাষ। 

দুই দলে কাটাকাটি 'মশ।সিশি প্রা | 
ধনূকে ধনুকে সঙ্গ ঢালেতে ঢালেতে। 
ফিকাল ধাঁব ঢাল য:ঝে অলাক্ষিতে ॥ 

রথীতে বথনতে য্দধ চো-্টব উপব চোট। 

হাতাহাতি সোয়াবে সোয়াবে লাগে 

জোট । 
পুশর্মা ?ববাট সঙ্গে কবে ঘোব বণ। , 

বাণে বাণে জর্জব হইল দুইজন | 

চদ্দ্রেষ উদঘে দ্ধ বডই বিতথা ।' 
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শবরাট কাটিয়া পাড়ে সারাথব মাথা | 

সুশমণ ধাঁরষা গরনা মারিল সারাথ। 

খববাটে বাঁধা লষ পাকে মাবে রী ॥ 
বাঁধিয়া রাজাবে লব রথেব উপব। 

রাজা বলে বৃকোদর 'বিবাটে উদ্ধার ॥ 
বক্ষে উপাডিতে বায় রাজা করে মানা । 

মানূষেব কম নয় পাছে ধায় জানা! 
ধনুতীর ধর্যা বাব ছাড়ে বীঁব ডাক। 
কথ দূর যাবি বেটা উরে থাক থাক। 

বৃদ্ধ রাজা জিন্যা মাসি দাঁডারে 
ঘানক। 

এই তেজে হর গোবু তোরে ধিক ধিক । 
ক্ষান্তষ জাতেব ধর্ম এই বড় লেঠা। 
কোথা পালাইযা বাবে গ্রবুচোরা বেটা । 
এত বলি খঙা ধাঁধ লাফ 'দিষা উঠে। 

অবনন মণ্ডলে পড়ে ধর্যা তার জটে | 
1ববাটে কাঁধযা মুক্ত বিসাবিল দুখ । 

ঘাড়ে ধার ভূমে তার ঘষাড়ষে মূখ | 
ছাড়্যা দিব বল হল্যাণড 'বিবাটের দাস। 
ষ্াধাচ্ঠিব বলে যাকু হইয়া অদাস ॥ 
আজ্ঞা পায়্যা ভীম বীর তোঁজল বন্ধন। 
সুশর্মা তোঁজষা গুরু কালা গরমন 
রণ 'জিন্যা সভাই রাঁহলা সেই গুলে । 
যুধিষ্ঠিরে মংসাবাজা সাধু সাধ্ বলে। 
বৈয়ান্্পদ গরু করিলে উদ্ধাব। 
আঁববত শত শত তোমাষ নমস্কার ॥ 

তোমার প্রতাপে রহে আমার বাজত্ব। 
দেশে যায়্যা গাঅ রে দূত কক্ষের মহত্ব | 
রাখলে আমার প্রাণ রাজা হঅ তুঁম। 
সমাদরে অভিষেক পাটে করি আমি । 

দত যায়্যা দেখে গ্রাস বিরাটের জয় । 
দাক্ষিণ গোগ্হ বধ কাঁকন্দে কষ ॥ 

মহাভারত 

বুহমলা ও উত্তবের 

যন্ছে গমন 

বৈশম্পাষন বলে বাজা জম্মেজয় শূন। 
উত্তব গোথ্ূহে গবু হবে দযোধন। 

গোবক্ষ কাঁদিয্না কল্প উ্তবের প্রাতি। 
দূর্যোধন গর হবে মোদেব দরর্গাঁত ॥ 
বেড়্যা লয়্যা গেল প্রাষ যাটি হাজাব 

পাল। 
ভীম্ম দ্রোণ আল আব কি কবে বাখাল।॥ 
দ্রোণ ভীত্ম কণ আবি তারে নাঞ্চি 

ডরি। 
দণ্ড মাত্রে যুদ্ধ কৰা বিনাশিতে পারি ॥ 
মব্যাচে সারথি না বথের উপবে। 

শুলিষা সৌবন্তী সব কাঁহলা উত্তবে। 
যেকালে খান্ডব বন দাহন কাবিল । 

বৃহনলা অজনের সত হয্যাঁছল। 
শুনিষা উত্তব পার্থে ডাকাষা আনিল। 
সারাথ হইতে তাবে উত্তর বলিল | 

শুন্য বহমলা বলে শন মোব কথা । 
সারাঁথ হইতে বাখ কিসেব যোগাত | 
সকল শন্যাচি আব কেন ভান্ড তুমি। 
ত্ববাপবে লাজ বথ বণে যাব আগি॥ 

বৃ্ধে গেছে পিতা মোর পাই বড় তাপ। 
যুবতী হাসাই পাছে দোষ দেন বাপ। 
হইব সারাথ যাঁদ এই কালে কই। 

যুদ্ধ না জিনিলে রথ 'ফিরাবাব নই! 
িংহধ্বভ পতাকায় সাজ্যা বথখান। 
বথ লয়্যা দিল উততবেব সামিধান ॥ 
সনায় আবৃত কায ধন; তাঁর ধরে । 
উত্তর চাঁড়িল গিয়া রথের উপরে! 
বৈশহ্পারন বলে শন নৃপ চূড়ামাণি। 
যাত্রাকালে জবধ্বান ডাকযে জননী? 
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মহাভাবত 

দ্রোণাঁদব বাস আন্য বলে বাজন্ুতা । 

পাথ বলে যদি যুদ্ধ জিনে তব ভাতা | 

রথাবোহে বাজপনুত্র উত্ভীবল রণে। 

ববাট পর্বের কথা কাকদ্দ্ু ভণে ॥ 

দূর্যোধনাদির সঙ্গে ছদ্মবেশী 

অজ, নের যুদ্ধ 
উত্তব গোগ্হ জড্যা সেনাব চাগান। 

উত্তৰ অজ্নে কষ কব্যা অনুমান ॥ 
সাব সমান এই কৌববেব সেনা । 

1ফব্যা ঘবে চল যঘ্ধ না যাবে 
জেনা॥ 

আব নাকি 'ফিবে বথ বৃহন্নলা বলে। 

যৃবতীব মধ্যে এই বড়াই কব্যা আল্যে ॥ 
ভাবে দেখাব মুখ কেমন কবিষ্না। 
সাহসে দাণ্ডাঅ বীব ধনুক ধাঁবঘা | 

এত বাল বেগে বথ অর্জন চালায। 

কৌরবের সেনা বত রথ পানে চা ॥ 

কাঁপ্যা কাঁপ্যা ভাঁমিতলে পাঁড়ল উত্তব। 
শত পা পালাতে ধবে পার্থ ধনম্ধব | 

কান্দিয়া উত্তব ধবে অন্গ4নেব পাষ। 
বাস ভূষা নেঅ ধার বাঁচাঅ আমায় ॥ 
না 'দিহ না 'দিহ বাব বিনা বৃদ্ধে ভগ্গ। 
হাসিব ঘুবতণ যত থাকিব কলঙ্ক 

পবাণ বাঁচাঅ মোব ভএ কাঁপ্যা মবি। 

হাঁর নেউক যৃত গবু হরে হবুক নাবী ॥ 
বৃহন্নলা বলে বীব ভগ্গ 'দিবে কেনে । 
ক্ষোন্র সব স্বর্গে যায় যাঁদ মবে রণে | 
সারাথ হহযা বস্য বথের উপবে। 
একা আমি কুবু সেনা মাবিব সমবে ॥ 

উত্তব লাবাঁথ হলা বূহননলা বথী। 
শমীবৃক্ষেব কাছে বথ গেলা শগগ্রগৃতি। 

এথা | 

দ্রোণ কয অন্য নয় অজ+ন হবেক। 

র্লীব বেশে রণে আসে সর্বে নাশিবেক | 

মহাদেবে যুদ্ধে পাবিতুষ্ট কৈল যে। 
ইহাতে অন্যথা নাই অই আসে সে॥ 
খাণ্ডব দাহন কার আগ্নিবে তুষিল। 
পালাতে নাঁববে কেহ গ্রলঘ হইল ॥ 
কর্ণ কয় মহাশব কহ অনচিত। 
অজএনের গৃবু তুমি বল বিপরীত ॥ 
কখন না কব তুমি প্রশংসা বাজাব। 
সভামাঝে গুণগ্রাম না কব আমার ॥ 
দুযেধন বলে যাঁদ অজন হবেক। 
তাহতে 'কি হয় পুন বমেকে যাবেক। 

উত্তবে ডাকধা উথা বৃহন্নলা কয় । 

শমীবক্ষে পাশ্ডবান্্র পাড় মহাশন | 
উত্তব বলেন অস্ত্র এথা বাঁধা কেনে। 

রাজপন্তর হয়যা মত ছ“ইব কেমনে | 
ছণ্ইলে হইবে শনচ গাছে বায়্যা চড়। 
খসাঅ বন্ধন অন্ত্র গাছ হতে পাড় । 

শম? গাছে বন্যা বীর কারয়া তন । 
ধনুক গাণ্ডীব গদাব খসায় বন্ধন | 
দেখি নানা অস্ত্র এমন বুদ্ধ আযোজন ৭, 
কাব অদ্ত্র ধনু এই কহ বিবরণ ॥ 
ভুমে বাখি শব হতে খসায় বন্ধন। 
কাব অস্ত ধন এই কহ বিববণ॥ 
কালধামিনী বাঁশখানা গাঠে গাঁঠে মাঁণত 
কালমহখী কালিকা কেবল কাদম্বিনী | 
বৃহন্নলা বলে শুন গাণ্ডীবেব কথা । 
সহল্্র বসব ধনহ ধাঁবলেন ধাতা ॥ 
তাবপব প্রজাপতি পঞ্চাশ বংসব। 
গ্রা্ডাব ধাবিযা নাম হল ধনুদ্ধব। 

ইন্দ্র ধরে এই ধন; বসব পঞ্চাশি। 

১৬৪ 



“পাঁচ শত বৎসর চন্দু মনে আঁভলাষা ॥ 
বরুণ ধাঁরল গাম্ডীব বংসবেক শত। 
জন উনান্শ বংসর আমি আছ 

জ্মত ॥ 
উত্তব বলেন অন্ন্র ধনু বাথ এথা । 
য্যাধান্ঠিব আদ গ% তারা গেল কোথা । 
এতদিনে চিনিতে নাবিলে মোরে তুম 
যাাঁধষ্টিব ভীমাজন সেই অর্জন 

আমি। 
-শানহে উত্তর সভান্থানে যুধিষ্ঠিব। 
মহানসে থাকে তাব নাম ভীমবীর | 
'অন্বশালে যে জন নকুল তাব নাম । 
গোকুলে থাকায় সহদেব গুণবান। 

নৈবিন্ধী দ্রৌপদী সেই শুন গৃণধাম । 
উত্তর বলেন কহ শুনি দশনাম। 
অর্জন বলেন আমি অন্য কেহ নই। 
একে একে আপনার দশ নাম কই] 

অজ€নঃ ফান্গুনো জিজ্কুঃ কিবটী 

শ্বেতবাহনঃ। 

বীভৎসুর্বিজয়োঃ কৃ সবাসাচী 
ধনজষঃ | 

কোন কর্ম কথা তোমার কোন নাম 

হলা। 

ধনঞ্জয় বিবাবয়া নকল কাঁহল। 

রাজার নন্দন ভাবে অজনেব বোলে । 
কৃষের সমান বুপ এমন কেন হলে ॥ 

যাধাষ্ঠর মহাবাজা তাঁহাব আজ্ঞতে। 
নপুংসক বুপ আমি হইলাঙ অজ্ঞাতে | 
যন্ধধ যায জন দয়্যা বথে চড়ে তূর্ণ | 
'তের বসব দুই দিবা হইয়াছে পূর্ণ | 
শশংখবলয় ধনঞজয় পেলে দরে । 

১৫ 

মহাভারত 

বসন ভূষণ চিত্র গাগ বাঁধে শিরে। 
উত্তব বলেন দেব কব অবধান । 

সাবাথতে আমি দাঝুক মাতুলী লমান ॥ 

কৃষেেব ঘোড়াব তুল্য মোব ঘোড়া দেখ । 
সব্য ন্ুগ্রীব মেঘ পদ্পক বলাহক ॥ 

বড় ভাগাবান আম 'নিবোদ চবণে। 
একা তুমি কূবুসেনা মারিবে কেনে ॥ 
অজ:ন বলেন উ সকল নাঁঞ বল্য । 
ঘোষযান্নাষ আমার দূুঃলব কেবা ছিল 

শিব সঙ্গে ঘোব ধূম্ধ আত দুববার। 
_ তৈমন দ্গংকটে সঙ্গে কে ছিল আমাব | 

দেবের অবদ্ধ অস: নিবাত কবচে। 
একা আমি বাঁধলাঙ অন্য নাঁঞ কাছে ॥ 

অজয় গাণ্ডীব বাণ ধাঁব চাপে বথে। 

শমণ প্রদাক্ষণ কাঁর চলে বাউ পথে ॥ 

বাইয়া উত্তরাদগে কৈল শংখব্বান। 
উত্তব পাইল যোহ কাঁপে দিনমণি 
অজুন বলেন বাঁব সামাল সামাল। 
উত্তব বলেন আমাব শ্রতিবোধ হল্য ॥ 
ভষ না ভয় নাঞ্ঞ ভাকে ধন । 

কপি আসি কাঁপধ্রজে করিল আশ । 
শংখধ্বনি কপিধ্বনি ধনুক টংকাব | 
অবন? মন্ডল কাঁগে লাগে চমতকার | 
দ্রোণ বলে বাজে শংখ হইল প্রলষ। 
অঞ্+নেব 'বিনে শংখ আর কার নয ॥ 
ধরনী মণ্ডল কাঁপে ঘোব হইল দিবা। 
সেনা মধ্যে ঘোব বোলে নাচা ঝুলে 

শিবা? 
এত শন ভামমদেবে দূর্যোধন কষ। 
পন বনবালে যাবে অজন যাঁদ হয় । 
মাম পক্ষ ভীম্মদেব ভাব্যা মনে মনে । 
দুই দবা বাঁড়য়াছে কহে দূষেধনে। 



মহাভাবত 

দূর্যোধন বলে পূর্ণ হবেক বাসনা । 

মনেব বাসনা বুদ্ধ কবিএ প্রার্থনা | 

তার পক্ষ আঁববত আচার্য আছেন। 

বণভগবু হয্যা মোবে ভষ জিজ্জানেন | 

কোপ কবি তাবপব কর্ণ দাপে কল । 

অজর্নের নাম শুন্যা দ্রোণাদিব ভয় ॥ 
থাকে থাক যায় ঘাকু 'ফিব্যা ঘবে সবে । 

'ছদ্রদশ সভাবে বয়্যাছি আমি পর্বে ॥ 

একেলা কাঁবব যুদ্ধ অজনে মারিব | 
কুরূসেনা বাঁচাইযা ধেন? লয়ন্যা ধাব ॥ 
কর্ণের শুনিয়া কথা কপাচা বন ॥ 

ওবে কর্ণ সব জানি আছে পরিচয় ॥ 
একা তুমি কুরুগ্ণণে কবিবে আজি রক্ষা । 

অজনের সঙ্গে তুমি বথা কব কক্ষা॥ 
সৃত পুত্র সব জান অহামিকা ছাড়। 

শিব হত্যে ভাব্যা দেখ তেজে নহ বড়! 
নিবাত কবচে যাবে কাঁপে দেবাজরে। 

গাণ্ডীব ধনুক ধাঁব একা বাব মাবে ॥ 

অঙ্কুশ বহিত গজে যেন আবোহন। 
অজ+নের সথ্গে ষুণ্ধ তোমার তেমন ॥ 

গলাধ শিলা বাঁধ্যা সিম্ধ; তরিবারে 

চাষ। 
না জান বাহুর বল অজএনে ঘাটায় 
দ্বিজ কবিচন্দ্ে গান ব্যাসের বর্ণন । 

উত্তব গ্রোগৃহ য.দ্ধ কাবিচন্দ্রে কন | 

কোববদেব বিতক 

অম্বথামা বলে কর্ণ অদ্য ফল পাবে। 

গবদ লষ্যা সীমান্তবে আব কোথা যাবে ॥ 
প্রবন্ধে রাজাবে তোবা পাশায় 

হাবায়্যাছ ৷ 
কখন দৈবের চক্কে অজ€ন জিন্যাছ ॥ 

শুন মূঢ় পত্রে শিষ্যে দোঁহেতে সমান । 

এই হেতু আচার্যেব পাশ্ডুপনুত প্রাণ | 
অম্বখামা বলে আজি আণ্বান শকুন? 
পাশার হাবাবা নয তবে বাঁব জানি। 

ভম্মর্দেব বলেন বিবোধেব কাল নয় | 

প্রাণপণে কব কাধ যা হতে যে হয়॥ 
আচার্ষেব কার্ নর থাকিহ তোমবা । 

বাজা বলে শর: সঙ্গে ঘঁঝিব আমবা? 
অম্বথামা বলেন তেমন বামন নই । 
যে বল সে বল যথার্থ কথা কই 

শন্ুদেব গণ কই গুবুদের দোষ । 

মহাবাজা দুষেণধন বুব্যা কর রোষ ॥, 
দ্রোণ বলে ওহে ভীচ্ম মোব বোলে চল € 
অজ+ন সঙ্ছে দুধযেোধনেব দেখা নহে 

র ... ভল॥ 
ভীষ্মের কথায বাজা ধেনহ লষ্যা যায়৷ 

ভণঙ্মদেব ব্যহ কাঁর পশ্চাতে দাণ্ডাষ। 
তাথপর অজ:ন দাজিয়া গেল বণে। 
বিরাট পর্বের কথা ককিনন্দ্র ভণে | 

কোঁরবদের সহিত অজনের 
যদধা. 

বানবেব শখ্ব শুন্যা লাগিল বিদ্ময়। 

ভ্রোণাচার্ষে দেখে যুদ্ধে আল্য ধনগ্জয় 

ধন্য চাবি বাণ এড়ে সাবধানে । 
প্রণাম করিয়া বাণ কহিলেক কাণে | 

আচার্ষেব বাণ অজনেব কানে কষ । -. 

কোন ভয় নাঁঞ বাছা ঘুণ্ধে হবে জব | 

হইল দ্বিগুণ বল গুবুব আশিসে । 

দ্োণেবে দক্ষিণে বাঁখ গেলা ভূপ 

পাশে | 
তিচ্ঠ তিষ্ঠ বল্যা বাণে কবিল আচ্ছন্ন ।. 

৯৬৬ 



বস্তান্ত শরণীব কাঁপে হলা ক্ষুভিন্ন ॥ 

শংখ শিঞ্পীব শব্দে কাপে ধরাতল । 
নাগলোকে পাঁড়া পায উদ্থাবে গরল 1 
বিকর্ণ ধাইল বনে পাছ্ কব্যা ভে! 

অর্ধচন্দ্র বানে ধনঞ্ধ কাটে তাকে! 
ব্থ ব্থী ঘোড়াহাতি [বিকর্ণ পাঁড়ল। 
রন্ত নদ বহে কর্ণ কুপিয়া ধাইল ॥ 
ধন-কে জ:ড়িষা বাণ কহে অজ্রঃনেবে 

তোরে মার্যা পশ্চাতে কাটিব 
ষুধাচ্চিরে । 

তজ“ন কবিরা কর্ণে ধনগয় কষ । 

আপনা সামাল পাপণ পাশা খেলা নয় | 
পাশা খেল্যা বাক বাণ মারিয়াছ মোবে। 
জর্জব করিব তোবে গান্ডীবের শবে ॥ 
কর্ণ বলে ধনগষ হঅ সাবধান । 

এত খাল অজ€নে মারিল বাব বাণ ॥ 
অম্বে আট ব!ণ মাবে বাজে দাঁতে দাঁতে । 

তারপব পাঁচ বাণ উত্তবের হাতে ॥ 
অজর্ন এড়াষ বাণ তারা যেন ছুটে। 
সাবাথ 'বিশধয়া বাণ রখধ্বজ কাটে ? 
কণের হৃদষে চাপ্যা মাবে দশ বাণ । 

বস ভেদ? সর্ম ছেদ শুনিত বার্যান 1 
পাঁড়া পায়্যা বাণ খায়্যা কণ" দিল ভঙ্গ । 
দ্ধ কাঁবচদ্দু কয় সমব পুসঙ্গ ॥ 

অজনের জয় 

ধনঞ্জঘ ঘন দেই ধন্কে টষ্কাব। 
দশ বাণ মাবে কূপ বলে মাব মার ॥ 
পার্থ সাব'থ কাটি পবাজধ গ্রাষ । 

বগ তুল্য পবান্তম গনা ধা ধা ॥ 
লাফালাফ কাব গদা মারবারে যায । 

বূকেতে বাঁজল বাণ পাছয়্যা পালায় ॥ 

৯৬৭ 

মহাভাব্ত 

তাবপর ঘোর যুম্ধ আচাষের লাথে। 

প্রণমিঞ্য ধনগ্জয় বন্দে জোড় হাথে ॥ 

হইল আকাশ্বাণদ অন সামাল। 
দুক্কষব দ্রোণেব যুদ্ধ যমতুল্য বল॥ 

গুবং ইশষ্যে যোর রণ সর্বে হল বেস্ত। 
ভষ পাধ্যা বি পদে ববি গেল অন্ত ॥ 

বাণে বাণে বাজ্যা বাণ হয় বনবান। 
চটগাট ঝকঝ'কি ঠুনি ঠনঠান ॥ 

অভ্নেব অম্বে দ্রোণ বিন্ধে চাবিবাণেন 

দ্োোণেব ধন্কেব গুন ধন্গয় হানে ॥ 

অজএনের রণ মাঝে দেখিয়া যোগ্যতা | 

প্রশংসা কবেন তাবে যতেক দেবতা ॥ 
আঁখব নিমিষে গুর? পুন দিল চড়া 1 
বণ মাঝে কা্্যক ধবিয়া নাচে বড়া ॥ 
আকর্ণ পুরিয়া বাণ বিন্ধে ধনজয়। 

জর্জর হইলা গুবু ছ্থিবতর নষ ॥ 
সাবাশ লাবাশ তাবে দ্রোণাচার্য বলে। 
যুদ্ধে পবিতেষ কৈলে আস্যা কারি 

কোলে ॥ 
দেবাসর নামে কাঁপে মোরে কেবা আঁটে। 
মোব বাণে মর্বেজানে গিবিদরী ফাটে 
পরাভব পাধ্যা দ্রোণ প্রবন্ধে পালায় । 
গুরুরে প্রণাম কবি অজঃন পাছায় ॥ 

দিব; অস্ত অজন এড়িল অতি কোপে। 
ভঙ্গ দিল যত সেনা ভীম্মদেব দেখে ॥ 

অজ€নে 1বশাধয়া ভদহ্ম কাঁরিল জজ । 
ভঁম্মেবে জজর কবে পার্থ ধনদ্ধেরি। 
বণমাবে দোহাকাব দৌঁখয়া যোগাতা । 

পুজ্পবূষ্টি কবে ইল্দু তেক দেবতা | 
অব্যর্থ দারুন বাণ ধনগ্রষ বাখে। 

নিভ“বে বাজিল 'গিষা ভীম্মদেবের 
বকে! 



মহাভাবত 

অঙ্র্ণন হইল জয় ভীম্মেব পাধান। 

বিবাট পবেব কথা কবিচন্দরে গনে | 

সগোঁববে উত্তৰ ও অজ্যনেৰ 

প্রতাবত'ন 

মন্ভণা কাবা বাজা অজনে বোঁডল। 
উত্তরে বাহল কর্ণ বিশধতে লাগল । 
পশ্চিমেতে ভগচ্মদেব দ্রোণ আঁদ আগে। 
চাঁবাপগ্ে বাণ বর্ষে বত বাব ভাগে | 
বাণেব উপবে বাণ বর্ষে অবিবত । 

তথাপি না হেলে বৃক বণেকুন্তীস্ত | 
কাল তুল্য যহ্ধ করে পার্থ ধনহ্ধবি। 
কর্ণে বিদ্ধা ভীচ্মে বি'ধে দ্রোণে 

তাবপর | 

বাজাব ম.কুট কাটে অর্ধন্দ্র বাণে। 

ধনুক হাথেব খসে শংখেব নিশানে ॥ 
একা বাব পরাভব কাঁবল সভাষ। 
মোহে বাণ এডে বব সবে মোহ পাষ ॥ 
অজ্নের আজ্ঞা পার্ন্যা বিবাট নন্দন । 

দ্লোণাদিব কাড্যা লঘ অঙ্গেব বসন ॥ 

বথবথাী ঘোডাহাঁথ পড়্যাচে সকল। 

পাঞ্চল বসুধা হল দগ্গ বণদ্থুল ॥ 

মেদপ্পশ মেদনীতে নাঞ্ চলে পা। 

ফেবু ফিব্যা ফিব্যা বূলে ঘেঘা ঘেশ্যা 

রা॥ 
শ:কুনি গিধান যত পড়ে বপঝপ। 

কঠোব বঘানে মাংস খায খপথপ । 
দুবেণধন আদি সে পরাভব প্রা । 

গোধন না লব্যা সর্বে প্রবন্ধে পালাষ | 
গোধন লইঘা গোপ নিজ দ্থানে গেল। 
শমী বুক্ষে অস্দ্র বাখি সেই ঝুপ হল। 
অভ+ন উত্তবে বলে আব নাগ ভব । 

দেশে যায়্যা ঘোষণা কবহ আত্মজয় ॥ 

তবে ধাঁদ বাবে বাবে আজ্ঞা কর তুমি । 

ভ্পতবে আত্মজয় নিবৌদব আমি | 

এথা সুশর্মাব বণ 'জিন্যা বাজা আল্য 
বাসে। 

উত্তব আমাব কোথা সভাবে জিজ্ঞাসে ॥ 

কূবুষুদ্ধে গেছে শুন্যা সেনা নিজদল । 

উত্তরেব জয় দূত বিবাটে কহিল ॥ 
বসন ভূষণ বাঁজ ভূপ 'দিল তাবে। 

ম্গল বান্না বাজে বিবাটের পৃবে | 
আনম্দ বাঁড়ল বড় শুন্যা জয় ভাষা । 
কঙ্ক সনে কৌত্কে ভপাতি খেলে 

পাশা । 

খোলতে খেলিতে পাশা য়ধাঙ্চিবে 
কয়। 

মহাবীব বণধীব উত্তবের জয়॥ 

বাবে বাবে উতন্তরেব জয় কষ তাবে। 

ধহধাম্চিব মহাবাজ লহিতে না পাবে । 

বৃহম্নলা সাবাথিশ্চ্নবেন্দ্র! পরেন 
ন্য্যেন্তি তবাদ্য গান্তাঃ | 

বৃহমলা লাবাঁথ যার শুন মহাশল্প। 

তাব নাকি বণমাঝে হয় পবাজয্ন ॥ 

1ববাট বলেন না বাঁলহ পুনঃ পুনঃ । 

ওহে কব কথা তৃঁমি কহিতে না জান॥ 
বয়ধিক ঝাল কটু সাঁহলাঙ তোমাব। 
এমন অসং ভাষা না বাঁলহ আব | 

পচ্চাতে জানিবে বাজা বলি হে 

তোমাবে। 
বৃহন্নলা বিনে যৃষ্ধ কে জিনিতে পাবে ॥ 
কোপ করি পাশা গেলে খেলা ভঙ্গে 

উঠে। 
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বাজিল দাবৃণ পাশা কষ্কেব ললাটে | 

কপাল ফাটিযা বস্তু পড়ে ধাবে । 

জলপূর্ণ হে থালে যাজ্জঞসেনী ধবে॥ 

বৃহন্নলা সঙ্গেতে ছাবে আইল উদ্ভব । 
দুষাবীবে বলে বার্তা জানাজ সত্ব ॥ 

ছাবী যাধ্যা এই কথা কহিল নপেরে। 
বাজা বলে ত্বাপবে আনহ উত্তবে ॥ 

পিতাব বুবিষা ভাব দ্বাবে বাখি সথা। 

জনকেব পাশেতে উত্তব গেলা একা | 
কঙ্কেব ললাট ফুট্যা পড়ে বন্ত ধাবে। 
তা দেঁখিষা রাজপুত্র হাহাকার কবে | 
বিরাট বলেন পাশা মাবষাছি আম । 
বাবে বারে কটু বলে কিবা জান তি | 

উত্তবেব কাণে কাণে যুধিন্ঠিব কষ। 
অজন দেখিলে রন্ত হইবে প্রলয ॥ 
এত শন শৃনিত ফেলিল লয়ন্যা জলে । 
বহেনলা হেন কালে গেল সেই গুলে ৷ 
বাটে সন্ভাষ কাব বান্দল কঙ্কেবে। 

মৎস্যবাজ পাবিতোষ কবিল তাহারে ॥ 
তনষে প্রশংসা কবে বৃহন্নলা শবনে। 
দ্রোণ ভীম্ম কেমনে জিনিলে 

দূর্যোধন ॥ 
উত্তর বলেন যুদ্ধ আমি নাঞ 1ীজণি। 
দেবপূত্র জিনিল যুদ্ধ শুন নপমাণি | 
সেই নৈলে প্রাণ যেত্য বড় হতা ঠেক। 

কৌববের সেনা যুদ্ধে একা জিনিলেক। 
কালি বা পবশহ রাজা দেখিব তাহাবে। 
বূহমলা প্রশংসা কারল বহ্ তারে ॥ 
শবদাষ হইযা দোহে নিজ স্থানে যায। 
বৃহমলা বন্দর দিল বাজার নভায ॥ 
চিত্ত বিন বাস পাষ্যা রাজসুতা 
ভাবিনী ভবনে রহে হয়ন্যা আনান্দতা ॥ 

শহভেবেত 

তৃতীন্ন দিবসে আস ভাই চাবিজনে | 
বৃধিস্ঠিবে বসাইল বিরাট আসনে | 
হেন কালে বিবাট আইল সেইখানে । 
সমস্ত পান্ডবে দেখ্যা ভাবে গ্নে মনে | 
মরূৎসনে বেণ্টিত যেন ত্রিদিব ঈশ্বব। 
কষ্ক প্রাত কু?পযা বালছে নৃপ্বর ॥ 
সভাচ্ছাব হয্যা বস্য আমাব আসনে । 
ভবম বাখিষা উঠ ভয় নাঞ মনে ॥ 

'ববাটেব বাক্য ষেন পাঁবহাষ বাসে। 

হাস্য মূখে অন ভূপতি প্রাতি ভাষে । 

অঙ্গন বলেন কোধ কব অকাবণে। 

বাঁসতে পাবেন ইহ ইন্দ্রব আসনে ॥ 
শুন হে বিবাট তুমি অহমিকা ছাড় । 
বাসব হইতে তূমি তেজে নহ বড় ॥ 
যার বশ শে রাজা ব্যাপিলেক স্বর্ণ 

পুণ্যশ্রোেক যার নামে পায় অপবর্ণ | 
1 রাট পর্বের কথা অজ্ঞাতেব বাসে। 

ঘাধা্ঠব পাঁরজ্ঞান কাঁবচন্দ্রে ভাষে ॥ 

পান্ডৰদের পাঁরিচষ দান 

কথ! শুন্যা মৎস্য রাজা ভাবে মনে 
মনে। 

এইকালে উত্তব আইল সেইখানে | 

উত্তর বলেন বাপা 'নবোঁদ চবণে। 
যীধম্ঠিব মহাবাজা দেখহ নয়ানে ॥ 
গন্ধর্ব কঁচক মাল্য এই ভীম বারে । 
রাহ্ম আদ ষতেক বাঁধল তব পুবে। 

এই ভীম বার দেখ বন্যা তব পাশে । 
ইহা হতো বিপদে তাঁরলে অনায়াসে ॥ 
নকুল সহদেব এই ঘ্রৌপদীবে দেখ । 
উত্তব বলেন বাপা মোর বোল বাখ॥ 

৯১৬৯ 



মহাভাবত 

দেবগু বল্যাছি অজন ইহার নাম। গোিন্দে দেখিয়া ধর্ম পনর ব্ধিদ্তিব। 
কবে ঝুগ্ধ জিন্যা মোব বাঁচাইল প্রাণ | বাহ তূল্যা নাচে বাজা চক্ষে বহু 
পার্থ নইলে প্রাণ যাত্য বড হত্য ঠেক। নীব॥ 
দ্রোণ আঁদ যত রথী একা জিনিলেক॥ প্রণাম কবিষা বলে তোমাৰ বই নই। 
অজনে কাবা কোলে মৎস ও বাজা দেখা হল সভাব সঙ্গে তেব বংসব বই। 

কষ। শ.ভক্ষণে বীববাট কাবিল কন্]াদান। 

মোব ঘবে পাশ্ডু পর টুটা ভাগ্য নয 1 বিঞ্ু প্রীতে দেন কন্যা কৃষ্ণ সন্নিধান। 

যুধান্টবে বলে প্রাণ বাঁচালে সভাব। দাঁক্ষণা যৌতুক রাজা দিলেন অপাব। 

কোন ধন দিয়া গুণ শাঁধ তব ধাব। ক্রমে পুবন্কাব বাজা কাবিল স্ভাব | 
উত্তবাবে বিভা কব বলে অজ্নেবে। : পৌময় আনম্দ পৃরিত ধতজন। 
িতৃবং কন্যা বল্যাছে আমাবে। আঁববত ভূপের প্রশংসা পর্বে কন। 
আভিমন'য পত্রে দেহ বাখ মোব কথ্থা। বিবাট পর্বেব কথা কবিচন্দে গান। 
কৃষেব ভাগিনা তোমার জ্যেষ্ঠ জামাতা | হাব হাঁব বল সবে" হবি সামিধান। 
দত পাঠাষ য্ধান্তির সকল দেশেতে। উদযোগ্ন পর্বের কথা হইবে উত্তব। 
কৃষ্ণ বলবাম আল্য আভিমন্হা পাথে। . হবি হবি বলির সভাই যাহ ঘব॥ 

রঃ 

| উদাষাগ পর 

দতরূপে কৃষের হন্িলায় 
গমন 

মুনি বলে শুন পবীক্ষিতেব তনয । কবিলা দ্ধের সজ্জা ডাকে যোধগনে ॥ 
কষে সাক্ষাতে বাজ ধ্নীধান্ঠিব কয ॥ পালক্কেতে নিদ্রাত গোবিন্দ আছিল । 
গোগুহে হাবিযা গেছে ধৃতবাণ্ট স্বত। দুর্ষোধন আগে পার্থ পশ্চাতে ত 
কুপান কুমন্দ্রী তার সবে আবিবত | গেল ! 
শ্নয়া রাজাব কথা কৃষণচন্দ্রু কন । [ঘবেতে দুষেশধন পার্থ পদতলে । 
য্্ধ বিনে বাজ্য না দিবেক দুযেশধন ॥ নিদ্রাভঙ্গ হল্য কৃষ্ণ অজ£ন নেহালে। 
বাজা গণে ববে সেহ তুমিও বাঁবহ। যুদ্ধের নিমন্ত্রণ দোঁহে কবে এককালে । 
মোবে আিতে দ্বাবকাধ পাথে অন্ন না ধারব আমি অজএনেবে বলে॥ 

পাঠাইহ॥ নারাধণী সেনা অন আম একাভিতে। 
বৃ গেলা দ্বাবকায় বাজা ভাবে মনে। মনে ভাব্যা লহ ভাই যে হাব হয চিতে । 

১৭০ 



অজর্ন বলেন কৃষ্ণ লইব তোমায় । 
দুষেোধন সেনা নিল কৃষেব মায়াষ | 

পাথেবি সাবাঁথ হয্যা গেলা যদুবায় । 
সেনা নিষা দুষেণধন গেলা হপ্তিনাষ ॥ 
ধৃতবাস্ট্র বলে কেন কৃষে না আনাল। 

রণে না হবেক জয সবংশে মঞ্জিলি ॥ 
সৈন্যযত শৈল বাষ ভাগিনা দেখিতে । 
মন্ত্ণাতে দৃষেশধন বাঁবলেক পথে ॥ 

বৃধিষ্ঠিবেব কাছে গেলা মনে দঃ 

পার়্যা ৷ 
দুষোধনেব পাশে গেলা বিববণ কর়্যা | 
শৈলে পাধ্যা দযেণধন পবম হবিষে। 
যুদ্ধ নিমন্ত্রণ কবে ভগদত পাশে ॥ 

বড় বড় যত বাজায ববে দুষেধনে। 
ভাঁম্ম দ্লোণ কৃপাচার্য বরে বীব কর্ণে॥ 
চিন্রসেন জয় সেন ভগ্গীবথ আদি । 
এগাব অক্ষৌহিনী সেনা কে কবে 

অবাধ 
[বিবট দ্রুপদ আদ যত নপমাঁণ। 
সাত অক্ষোঁহিন সাজে পাম্ডব 

বাহিনী । 
পদ্বোধাবে দূত কবি ধম“ পাঠাইল। 
মু বাজা দুর্ষোধন কিছ না মানিল ॥ 
সঙ্জঘকে ধ:তবাণ্ট্র পাঠাই্যা দিল। 
যুধি্ঠবে যত কথা বিবব্াা কাহিল 

শুনি গোবিন্দ বলে বাজা 
যধাচ্ঠরে । 

দুধষোধনে বুবাইব যাব হন্তিনাবে । 
সাত্যকী প্রভাত সঙ্গে চলে দশ রথা ॥ 
গজাভবষে উত্তবিলা দেব ষদুপতি ॥ 
মন্তরীসঙ্গে সমাজে বস্যাছে কুবুবাজে। 

হেনকালে গোবিন্দেব পাণ্জন্া বাজে | 

ম্হাভাবত 

শংখেব নিনাদ শুনি বাজা চমৎকাব ॥ 
দত বায্যা বলল কুষেব আগহসাব ॥ 
ধৃতরাম্ট্র বলে বাপু ভাগ্য কাঁব মান। 
পুরী শোভা করে কৃষক আগ হষ্যা 

আন £ 

কঁধিলা পুবাঁব ভ্ষা গাঁড়িল ঘোষণা । 

সভয় আইলা কু দেখে সবজনা ॥ 
পাদা দিতে দুযোধনে কহে যদুবায়।. 
দৃতে পাদ্যাসন দিতে কভু না জম্নায় । 
সম্ভাস কাঁবয়া সবে বাঁসলা সমাজে । 

ভীঘ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি হৃংপদ্মে পৃজে ? 
কৃষ্ণ কহে কল্যাণ চান্তযে চিবকাল। 

ঘৃধিষ্ঠিবের দায় দেহ ঘুচুক জঞ্জাল 1 
বাজা বলে যাঁদ মোর হবেক কুকাষণ। 
যুদ্ধ বিনে বুঁধচ্ঠিবে নাই দিব রাজ্য 

ইন্দুপ্স্থং বৃকগ্রস্তং জয়ন্তং বাবণাবতম: ৷ 
দেহি মে চতুরো গ্রমান: গণ্চঘং 

কাঞদেব তু 

আবচ্ছল বৃকগ্ছল মাকম্দ আখান । 
বাবণাবত ক্ষুদ্র বটে দেহ অবসান। 
বিবাদ ঘুচুক কষ কহে দৃষেশধনে। 
পাঁচখানি গ্রাম দেহ ভাই পাঁচ জনে ৷ 

সচ্যাগ্রেণ সতীক্ষেমণ 'ভিদাতে যা চ 

মোদনী ॥ 
তদদ্ধন্তু ন দাস্যামি বিনা ঘূদ্ধেন 

কেশব ! £ 

রাজা বলে প্রাতজ্ঞ কবিযা তোগান় 
কই। 

যদ্ধ বিনে সচ্যগ্রে ভুমি দিধাব নই ॥ 

বিদুব বলেন দহরষোধন এতাদিনে গেলি! 
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“মহাজবত 

“সুধা তুল্য কৃষ্ণ বাক্য কেননা মানিলি॥ 
“কাক হয়া ময্বে জিনিতে চাহ রণে। 
শৃগাল কাঁবব বণ মঃগেন্দেব সনে | 

বাজা বলে বিদুব তুমি দাসীব তনয় । 
লমাঝে বাঁসতে তোবে সমচিত নয় ॥ 

ভীগ্ম দ্রোণ কপ কহে শুন দূর্যোধন । 

থোবিন্দেব বাক্যকে না কবহ লংঘন ॥ 

ধৃতবাস্টর বলে বাপদ হইল অকার্ধ'। 
বাক্য বাথ গোবিন্দেব দেহ অর্ধ রাজ্য | 

ভীমাজন আমাবে আসিতে কবে ক্লোধ। 

দূত হয্যা আল্যাঙ বৃধিষ্ঠিরের 
উপবোধ ॥ 

দ্রোপদীব সমতাধ মনোনীত নগ়। 
কুরুবংশ সমরে কবিব আমি ক্ষয় ॥ 

ভঈমাজ4ন ঘটোৎকচ আঁভমনন্য আছে। 

ইহারা মাধব কৌবব দ্রৌপদী বধ্যাছে। 
মাগিতে না দিলি রাজ্য কুমন্ত্রীব পাকে। 
এতাদনে বিধাতা বাত হল্য তেকে। 
মন্ত্রী বলেন মহাবাজা কিবা আব দেখ । 

'কুচক্রিষা গোবিন্দেবে বোঁড দিযা রাখ ॥ 
মন্্ীবব চলে বোঁড় ত্ববাপবে আনে । 
ভনঘ্ম দ্রোণ চমাকিত হাসে নাবায়ণে ॥ 
মাধামোহ বোঁড মোব সকল সংসারে । 
[ক তোব যোগাতা রাজা বাম্ধাব 

আমাবে। 
এত বলি কৃষচন্দ্র হল্যা বাজাব বিদ্যায় । 
বি্ববূপ দেখ্যা হল্য বাজার বিস্ময় ! 
কাধ বাহ হল্যা প্রভু দেব জনণদন। 

পন্ঠেদেশে দৌখল পান্ডব পণ্জন ॥ 
কোপ কাধ ভখমদেব কহেন রাজারে | 
গোবিন্দে বাঁধিতে ষ্যান্ত দিল কোন 

ছারে ॥ 

ধূতরাশ্ট্র কান্দ্যা করাঘাত মারে মাথে। 

কার বোলে বান্ধিতে আনিলি 
বদুনাথে॥ 

বিদুব বলেন কৃষ্ণ চল মোর ঘরে। 
কৃতাথ' হইব আমি প্যাজ্বব তোমারে ॥ 
'বিদুবেব ঘরে আল্যা দেব জনণদন। 

কৃস্তী সঙ্গে দেখা হলা কবৰিন্দ্র কন। 

কুত্তার ক্রন্দন 

ধরিয়া কুষেব গলে ভাসে কন 
অশ্রুজলে 

শোকানলে প্রাণ নাহ বাঁচে। 
ফাটযা ধায় মোর কক মনে গড়ে বধ্ব 

নখ 
বাছা সব কেমন মোর আছে ॥ 

তাপেব উপবে তাপ রাজা দুষেেধন 
পাপ 

কপটণ কবিয়া পাশা খেলা । 
কাব কথা নাই মানে সভা মাঝে ধব্যা 

আনে 
দ্রৌপদী আছিল রজগ্থলা ॥ 

ধন ধরা সব নিল পণ পুত্র বনে গেল 
এত দহঃথ তুম বিদামানে । 

অজ্ঞাতে গোঙাল্য কাল হাদে বড় বাজে 

সাল 
কত দঃঃথ সব ময়ের প্রাণে ॥ 

অজ্ঞত রাহয়া গেল বাছা সব দেশে 

আল্য 
ধন ধরা নাহক তাহার । 

ঘিজ কবিচন্দ্র ক গোবিন্দেব অশ্রু হয় 
সবে মাত্র ভরসা তোমার | 
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কর্ণকুন্ত' সংবাদ 

গোবিন্দে পাইয়া বিদুব বাল্য 
আসনে । 

চবণ পাখালি কৃষে। পূজিলা যতনে ॥ 

বিদুর ভবন যেন ইন্দেৰ আলল় । 
চতুর্বিদ অন্ন খায়াইল সুধাময় | 
রদ্রমঘ পালক্কেতে কবালা শয়ন। 
বিদুর কান্তীব সঙ্গে কৃষেব 

কথোপকথন ॥ 
কান্দ্যা কদুস্তী বলে কৃষ্ণ: কি হবে 

উপাষ। 

চবণে ধাঁবয়া কৃফ আম্বাসেন তায় ॥ 

কৃষ্ণ কহে য্াধান্ঠবেব ঘচিব আগ । 
কৌববে মাবিয়া 'দিব বাজ পারিচ্ছদ | 
কথায় বার্তায় 'নশা কাঁবলেন পাত। 
বিদায় হইযা প্রাতে চলে যদুনাথ ॥ 
কর্ণকে ভাবিয়া পথে কহেন বিবলে। 
বুধাষ্ঠরেব জোম্ঠ তুমি চল মোব 

বোলে! 
তুমি বাজা হবে যধষ্ঠিব যুবরাজ । 
মোব সঙ্গে নাই গেলে হবেক কুকাজ। 
কর্ণ কহে কৃষ্ণ না কারহ উপবোধ। 
অজধনেব সঙ্গে মোব বাঁড়ব বিবোধ॥ 
প্রতিজ্ঞা আমার এই কহিল দবথা । 

শাঁধব রাজার লোন দিয়া নিজ মাথা । 
পবস্পব বিদায় হইল দুইজনে । 
প্রা যদ্ধ হল্য কযস্তা ভাবে মনে মনে | 
এত ভাবি পৃথা সতা গঙ্গাতাঁবে গেল। 
উৎর্ব বাহু সযে" ভজে কর্ণেবে 

দেখল! 
সন্ধা সমাপিয়া কণ" কৃম্তীরে দেখল । 

মহাভাবত 

রাজাব নন্দন আম তোমাষ প্রণামল | 
সত পনর নহ তুমি রাধাব কূমাব। 
সংঘ হতে জণ্ম তুমি তনয আমাব। 
কন্তী বলে চল বাপ আস্মাছি লইতে ্  

শত্র মার্যা বাজ্য কর ভ্রাতবগ্'' সাথে ॥ 

হেনকালে সর্ধ বলে মাষেব বাক্য ধর। 
শত্যে বহে না ভুলিল কর্ণ মহাবাঁব | 
কুন্তীর শুনি বাণী কর্ণ বাব বলে। 
মা হব্যা তন্ষে কেবা কোথা ফেলে 

জলে ] 
দেবহযীত মন্ত্র পাষ্যা বিদ্যা পবসীক্ষিতে । 
ল্য আস্যা দিল জন্ম ধাঁবলাগ 

গ্রভেতে ॥ 
শন বাছা জন্ম তোব হল্য কন্যাকালে। 

লোকলজ্জা ভবে তোমায় ভাঙাইলাও 

জলে ॥ 

অজধনেব সঙ্গে ষাদ্ধ প্রতিজ্ঞা আমাব। 
য:ম্ধে বাটাইব তোমাব এ চার কূমাব । 

ন তে জাতু নশিষান্তি পৃত্রাঃ পঞ্চ 

শান! 
নিবজ্জর্দনাঃ সকন বা সাজ্জর্না বা 

হতে মন্ত্র ॥ 

অজ+ন মাঝুূক মোবে আমি অজ“নেবে। 

পণ্চপহত্রের মাতা 'বাঁধ লেখ্যাহে 
তোমাবে ॥ 

সত্য কবাইয়া কন্তে গেলা নিজঘবে। 
গোবিন্দ গেলেন ওথা পাশ্ডব গোচরে। 

হান্তনায় গোবিন্দেবে যে ষা বলিল। 
য্যাধান্ঠিবে বথাক্লমে বিবর্যা কহিল। 
মদে মত্ত দু্যেধন দাষ নাই দিল। 
বথরথী মজাও নিশ্যয যুদ্ধ হল । 
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মহাভাবত 

রণেব কথা শনিঞা বিমন হাঁধান্ঠব | 
ভীমাজন আদি আছে কহে বদুবাীব | 

এই সধ বাঁব ইন্দ্রে কবে পবাজন্ন । 

যুদ্ধে সাজ কৌবব সকল হব ক্ষ | 
কুষেব শুনিঞ্গ কথা ?সংহনাদ বাজে । 

বাঁ গজ বাজি পদাতিক কত সাজে | 
নাত অক্ষৌহিনী সাজে পাণ্ডব 

বাহিনী । 

শাঁনবাব চতুর্থতে চলে নৃপমাঁণ | 
রণনজ্জা লব্যা বাজা কূবুক্ষেত্রে গেল। 
পাবখা কবিযা নর্বে শাববে বাসল ॥ 

ভীমাজর্ন দ্রুপর বিবাট আদি বীব। 
সাত অক্ষৌহিনী সেনা সভে বণধীব ॥ 

জদ্সেজধ বলে শুন মুানর নন্দন। 
তসাপব কি কাঁবল বাজা দুষেশধন ॥ 

শাংখ সংহনাদ ভেবি পান্ডবের বাজে! 
বৈশম্পান্পন বলে শুন দূর্যেগধন সাজে! 
শাকট বাহন কোস বৈদ্য চিকিংদক। 

তৈল গড় ত্সাঙ্গার ব্ীড়্যাদিরোচক ॥ 

ক্রুক্ষেত্রে সাজ্যা আল্য এগাব 

অক্ষৌহিনী। 

ভী্মে সেনাপতি কর্যা ববে নূপমাঁণ ॥ 
ভীম্ম বলে দ্রোণাচা আমি 

আঁতি বথন। 

দূর্যোধন বলে কণ গণিতে অর্ধবথী ॥ 
এত শান রাধার নন্দন আতি কোপে । 

আম থাকিতে সেনাপাত কে কবিল 

| | তোকে । 
কণ' কোপে কহে শুন গরজ্গাব নন্দন। 
অর্ধরথীর মত্গেতে কবহ দোখ রণ | 

ধনুকে টংকাব দিতে কাঁপে তিনলোক। 

ধন; না ধারব আমি ভীব্মদেব জিতে । 
প্রতিজ্ঞ কবিল কর্ণ দ্রোণেব লাক্ষাতে | 

প্রভাতে কবিষা স্নান সাজে ক্র্সেনা । 
পনব গোমুখ বাজে ব্যালিশ বাজনা ॥ 

সেনা সাজে ধবণী কবে টলটল। 

সমুদ্র পাইল ক্ষোভ উর্থলিল জল। 
শনিবাবে অন্টমতে সাজে দৃষেণধন | 

নানা অমঙ্গল দেখে কবিচন্দ্র কন । 

উভয় দেনাদলের উদ্যোগ 

কবক্ষেত্রে শাববে বাঁসল দুষোোধন | 
প% যোজন ব্যাপিযা বাহল সেনাগণ। 
এগাব অক্ষৌহনী সেনা ধত নৃপববে। 
ভক্ষ্য ভোজ্য দুর্ধোধন দিলেন সভাবে ॥ 
যৃধিদ্ঠির বিবাটাদ বত রাজাগণে। 

দাত অক্ষোহিনী সেনায় করাল্য 
ভোজনে ॥ 

উল.কেবে পাঠাইযা দিল দ'যেধন। 
যুধান্তিবে ক্যা আস্য বত বিববণ ॥ 
দূত ঘায্যা আল্য কয়া সাজে দুই দল। 
অ*্ববথ গজ লাজে কাঁপে ধরাতল | 
কৃষ্ণ বাক্যে অজননে করিঘা সেনাপাতি। 

কোঁববেব সমযে আজিল নরপাতি॥ . 
সাজিল উভগ্ন সেনা বাদ্যের নিনাদ। 
দেবাদর নব কাঁপে গাঁণয়া প্রমাদ ॥ 

উদ্যোগ পর্বের কথা অমৃত সমান । 
সব পাপে পরত হয় শুনে প.ণ্যবান॥ 
ভন্তি কবি ভারথ পোথা যে গাষ গাও 

য়াষ। 
ধন ধরা পত্র দাবা চতবর্গ পাষ ॥ 
ঢাল খঙ্জা ধনু তীর গ্াবকে দিবেক। 

দযোধন রাজা কর্ণেব নিবারিল কোপ ॥ উদযোগ পর্বের কথা বেই গাওষাবেক ॥ 

১৭৪ 
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কাকচন্দ্র দ্বিজ বলে ব্যাসেব বিস্কর | বৈশম্পায়ণ বলে শুন জন্মেজয় । 

ভীম্ম পর্ব মন দিয়া শুন অতঃপর ॥ ভাবথ শ্রবণে হয পণ্যের স্ষ | 

ভীম্ম গর্ব 

কুর;ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ 

বৈশ্পাণ বলে শুন বাজা জন্মেজয ৷ দিংহনাদ শংখধ্বান বাজিছে সঘনে। 
ভাবত শ্রবণে হয পুণ্যেব সঞ্ষ পরতে কাঁপযে পশহ পক্ষী কাপে বনে। 

কৌবব পাণ্ডব রণে সাজে দুই দল।. ধুধ[ধুধ] দামা বাজে ব্যালস বাজনা! 
পাঁথবাীব বাজা যত আইল সকল ॥ রাজপুত্র পরে ধেন স্ব্গবাসীজনা | 

কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিচ্ঠিব নুযক্তি কাবল। হোথা। 

বাহিনীব পতি কবি অজর্নে ববিল॥  সঞ্জধেবে মৃদু মুখে ধৃতবান্টু কয়। 

সেনাপাঁতি কবি ভীম্মে সাজে কুবুসূতে । দিব্য চক্ষে কিবা দেখ কহত নিশ্চয় ॥ 
মঘা নক্্রে চলে অমঙ্গল যাতে ! দেবপন্ত্র তুল্য দাখ যত বাজগণ । 

ব্যালিস বাজনা বাদ্য বাজে দুই দলে। অস্ত্র সব জহলে যেন দর্ষেব কিবণ॥ 
হোথা ॥ উভয্ সেনার মধ্যে ভীম বাঁর ডাকে । 
ভাঁবষ্যতি ব্যাস আস ধৃতরাষ্ট্রে বলে ॥ লম্মখ সমরে মলো বাধ স্বর্ণ লোকে ॥ 
কুরুক্ষেত্রে বুদ্ধে হব কুবুবংশ ক্ষয | প্রাণেব বাসনা ছাড়্যা ধব ধনূবাণ। 
এই যুদ্ধে মাবিব শত নপাঁতি তনয॥ সংগ্রামে কাতব হল্যে ডুবে ষশনাম ॥ 

ঘাড় প্রসবষে গবু বিড়ালে শৃগাল। কৌরবেব সেনা কোপে এত কথা শুনি। 
গবীতে জ্রন্মিল গাধা কুকুবে বিড়াল। অজরনেব রথ কৃষ্ক চালান আপান | 
জন্ম মান্ত শিশু সব কেহ গার হাসে ।  অজর্ন বলেন বথ বাখ নাবায়ণ। 
চন্দ্র দিবাকবে সদা বাহুতে গরাসে। রণে কেবা শত: আল্য কাব দবশন 
দণ্ডপাঁণ শিশু বত সদানন্দ করে। সেনা দেখ্যা পার্থ কহে শুন ভগবান । 
অমঙ্গল দৌঁখ ষত হন্ভিনা নগরে। দ্রোণ ভীঘ্ম কৃপাচার্ষ গপিতাব মান ॥ 
ব্যাস বলে দিব্য চক্ষে দেখ রাজা বণ। কার লাগ্যা বন্ধ্ বত বিনাশিব ধাথে। 
ধৃতরাণ্ট্র বলে আমি কাব শ্রবণ | রাজ্যে কাজ নাঁঞ আম পৃন যাব 
স্য়েরে দিব্য চক্ছ দিয়া [ গ্রেলা 4 ম্বান। বনে। 

সঞ্জয় কহেন নুপে জ্ঞান দুষ্ট জানি] কলেবর কাঁপে মোব সনে উঠে দুখ । 
সঞ্জয় কহেন যত ধৃতরাষ্ট্র রাজে। ভাই বন্ধ্ গণ মাব্যা চাব কার মুখ । 
কৌবব পান্ডব সেনা সমরেতে দাজে॥ অজ$নেব হাতে র্যা কহে যদুপতি। 
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কৈ কারে মারিতে গাবে কাহাব শকতি। 
দেহেতে থাকিয়া জব অন্য দেহ পান। 

বাল বদ্ধ যুবা পার্থ ইহাতে প্রমাণ ॥ 
নূতন পাইযা বাস জীর্ণ ত্যাগ কবে। 
তেমন শবার ছাড়্যা যাষ দেহান্তবে | 
উপলক্ষ কেবল অজ:ন থাক তুমি । 

কুবুসেনা কাটিয়া মার্যাছি সব আমি | 
গীতা তত্ব তাহাবে কাহল ভগ্ববান। 
গীতা শন্যা অজ£নেব হল্য 'দব্যজ্ঞন। 
গ্রা্ডীব ধবিয়া উঠে পাণ্ডুব নন্দন ৷ 

কৌববেব দলে ভাবে যত 'ছিজগণ ॥ 

যনুধাষ্ঠিব না বন্দিরা বদি করে বণ। 
কেমন কব্যা তাবে বাঁচাষ দেখিব 

নাবাযণ ॥ 
তাহাদের ভাব বব রাজা য্াাঁধান্ঠব। 
রথে হত্যে নাসিয়া পাঁড়িলা বণধীব॥ 

ভূপতি নামল দোঁখ বৃকোদর কোপে । 

যধান্ঠবেব মনেব কথা কৃষ্ণ কন তাকে | 
গঃবপণে প্রণমিএম বন্দে বিপ্রব্গে। 
পাণ্ডুপত্রেব অধ হোকু বলে 'দ্বিজ 

সবে ॥ 
তারপর প্রণাম কবেন ভীত্মব পাষ। 
শৈলেবে প্রণমি বথে চড়ে নূপবায়। 
কু্ক কহে কণ বৃথা আছ বাজঘবে। 

তোবে ছাড্যা ভম্মদেবে সেনাপতি 

করে ॥ 

এখন পাণ্ডবেব হও দুঃখ যাবে দূব। 
সভাব উপরে তোমাষ কাঁবিব ঠাকুব | 
বর্বাঁব কৃষণে কহে কাঁব নিবেদন । 
দুযেগধনে না ছাড়িব থাকিতে জখবন | 
দুই দলে মিশামিশি হল্য মহাবোল। ূ 
পবস্পব ঘোব বণ কে কাব শুনে ঝোল | 

সাত্যাকব সঞ্গে কৃতধম৭ করে রণ । 
ব্হদ্বল সাথে যুঝে সুভদ্রানন্দন ॥ 
দুযেোধন সঙ্গে ঘুঝে বাঁব বুকোদব। 
দুঃশাসন নকুলেতে বাঁজল সব | 
দুখ সহদেবে যণ্ধ কবে দূইজন | 
শৈল সঙ্গে ুষ্ধ কবে ধমের নন্দন | 
ধন্টদায়ে দ্রোণাচাষে" করষে সমব। 
অন্বখামায় দ্রুপদ বাজায যুঝে 

তাবপর ৷ 
বিরাট সাহতে রণ কবে কৃপাচাষ। 
আঁভমনযয দ্ব্রথে বণ অনিবাধ' | 
দ্রৌপদীব পাঁচ পুত দুষেশধন সুতে। 
ঘটোতকচ অলম্বষে ঝুঝে দং বাবেতে। 
উত্তর সমেত বণ 'বাবংসাঁত কবে। 
ইবাবাণ ভবিশ্রবা মাতিল সমরে। 
হংনে চড়া আল্যা বর্ষা বৃষে 

গোবানাথে। 
দেবগণ বদ্ধ দেখে ইন্দ্রের লঙ্গেতে | 
বাস্দেব বাধবেগে চালান ঘোড়াকে। 
হাথে ধন, ধনগ্জয ভাম্মদেবে ডাকে | 
অজন উপরে ভীম্ম বাঁবষয়ে বাণ। 
বদ্ধ কৈল বায়ুপথ শবের সন্ধান ॥ 
বাণে বাণে আচ্ছন কবিল বথীবথ। 
চক্তাবতে িবে ঘোড়া না পাইযা পথ । 
ভীম্ম বাণে মোহ বড় পালা জনার্দন। 
চিত্র ঝগ্ধ দেখিতে আইল দেবগণ | 
গ্া্ডীব ধবিধা পাথেব অতি কোপ 

উঠে। 
চোখ বাণে ভীদ্মদেবের শর ধনু কাটে | 
প্নবূপা ধবে ধন; কাটে ধনঞ্জর। 
অন্য ধন? হাথে লয় শান্তনু তনয়॥ 
আগ্নিবাণ এড়ে ভগম্ম অগ্ন মার্তমান। 
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বরুণ বাণেতে পার্থ কাবিল নির্বাণ । চিত্র যুদ্ধ দেখিবাবে আল্য যত দেবে 
এডি ববুণ বাণ গন্গাব তনয। সবশিস্তি পার্থ বহ: সঙ্গে বদপাতি। 
বাঘ; অদ্দ্রে উজাইল বাব ধনঞ্জব ॥ বিরাট দ্রঃপদ আদি পান্ভব সংহতি । 
বাণ বাথ-দেখ্যা ভঙ্গ কোপে ব্যহ কাব সনৈনোতে ভীক্ম 

কম্পমান। সেনাপাত। 
রাম দিযাছিলা ভীব্মে এড়ে সেই বাণ ॥ র্থীতে বথাঁতে বুধ পদাতি পদাতি?। 
সে বাণ কাটিতে নাবে ইন্দ্রে কুমাব।  বনবন্ত পাণ্ডুদেনা কুঝবল হত্যে। 
পাণ্ডব দল সকলে উঠিল হাহাকাব | ক্রোধে কাঁপ্যা ভাক্মদেব ধন: নিলা 
পার্থ বুকে বাজে বাণ পড়ে বথোপবে। হাতে 

এথা | পাণ্ডবের স্নো বেড়ে দিধা শরজালে। 

দশহাজাব মহাযোধে ভীত্মবীব মাবে£ প্রজা পংহারয়ে যেন ধুগান্তের কালে? 
অজ€ন চেতন পাল্য গোবিন্দেব গুণে । লক্ষ আসোয়ার কাটে দূলক্ষ পদ্বাতি। 
বাজ্যাছিল বাণ বব কিছুই না জানে | অযৃত কুঞ্জব কাটে ভীগ্ঘ মহারথী॥ 
অজন বাবিষে বাণ ধারযা ধনুক । নয দিন যুঝে ভী্ম শান্তনু নন্দন । 
পার্থ বাণে ভীম্ম বাব হইলা বিমুখ 1? ভীম্ম ধাণে ভহ্থ দিল পাশ্ডু সেনাথণ | 

পার্থ বণে গড়ে সেনা নাহিক অবধি । সেনা ভঙ্গ দেখ্যা শংখ বাহে গদাধর | 
মাংসেতে বর্গ হল্য রক্তে বহে নদী ॥  গোবিন্দে কহেন ভীম্ম সংগ্রাম ভিতর | 
কুকুরে ডাকাডাকি শৃগালেব ধ্বান॥ ভম্ত প্রতি কম্পতবু কহে জগজন। 
ঝাকে পড্যা মাংস খাধ শক অন্দর ধর্যা মোব লঙ্গে বুঝ অনাদন। 

গাধনী॥ অন্ধ না ধারব শন্যা ভগ্ম ধন,দ্ধব। 
শ:গাল কুঙুব কত বন্তে নাতবিল। বাণে বাণে কৃষ্ণাজনে কৈল জবজব ॥ 

অজ€নেব বাণে কত সেনা ভঙ্গ দিল ॥ নিমেষে মারিতে পাবি ভাই পঞ্চ জন। 
বিষ বানে রাজা ভাঁম্মেবে জানায় । যাঁদ নাই আপান বাঁচাও জনাদন | 

অঞ্নেরে ডবে মোব সসৈনা পালাষ 1 এত বাঁল ভীত্মদেব শেল ছাড়া দিল। 
1সংহেব ভবেতে যেন হবিণ পালা | অজরুনে বাঁচাতে শেল কৃষ্ণ বুকে নিল। 

শন্যা ভাঁঙন বব কহে শুন দুর্ধোধন। গাশ্ডূসেনা দাঁড়াইতে নারে তাধ কাছে। 
অয ভগ বদ্ধে কিছ নাহিক নিম]. বিব্লম কেশবা ভীম্ম ধনু ধব্যা নাচে | 
সন্ধ্যাষ কৌরব সেনা বণে অবহাবো।?  ভা্ম ভযে পাশ্ডু সেনা পালা সকলি। 
কোৌবব পাণ্ডব গেলা আপন শিবিবে। বঙ্গ মনে দুষেণেধন হানে খলখলি। 
শিবিবে আনিয়া দখ ভাবে কুবুগাঁতি । চোঁথ বাণে বিন্ধে ভগম্ম কু কলের । 
দূইদলে ইন্টালাপে পোহাইল ঝাত॥ অন্য কিসে ফাঁফব হইলা গদাধব ) 
প্রাতে বুবক্ষেতে আল্য কৌব্ব পাণ্ডবে। ভীম্ম বলে ভকত বসল বনি ঝঠ। 
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অজ্নে বাঁচাবে যাঁদ অস্ত ধব ঝাট। 

অজ4নে মাথিতে ভীম্ম জন্ডে বন্রধাণ। 

দেখ্যা সঃদর্শন চকু ধবে ভগবান | 

ধন হাতে বিক্রম কেণবা ভীচ্ম নাচে । 

জানিলাঙ আমাব ভক্তি তব পদে 
আছে ॥ 

ন্ফরেব না কাঁধলে প্রাতিজ্ঞা লঙ্ঘন। 

নজ বাক্য লীগ্ঘযা ঝাঁথখলে মোব পণ ॥ 

চক্রে কাট মোবে যশ থাকু অবনীতে। 

ভবসিম্ধ; তব্যা বেন ঘাই বৈকুণ্ঠেতে ॥ 

প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘহ কেন ধনঞ্জষ বলে। 

কালি মাঁবব আগ ভাম্ম মহাবলে। 

অগ্তগ্ত 'দিননাথ হল্যা সেই কালে। 

ভীচ্ম ভষে পাস্ডু সেনা অবহার বলে | 

কৌবব পাণ্ডব গেলা যে ঘাব শিবিবেএ 

চিন্তা আকুল ধ্থ কহে গোবিন্দেরে | 

একা ভাঁম্ম পবাঙিল ঘতয়ে বিপত্তি । 
ভাঙ্গলেক কদলী বন যেন মাতা হাত ! 

দেবের অবধ্য ভশত্ম তাবে কেবা জিনে। 

রাজ্যে কাজ নাই কৃষ্ণ প্যন যাব বনে ॥ 

শুনিধা গোবিন্দ সঙ্গে নিল 

পাণ্ডবেবে ৷ 

নিশাযোগে গেলা সভে ভীব্মের 

শিবিরে । 

হাসিযা গোঁবন্দে ভীগ্ম দিলেন 

আসন। 

হাঁসগনা ভীম্মেবে নত হলযা পণ জন ॥ 
কহ ক কাবণে সভে কর্যাছ গমন । 

শুন্যা ভীম্মদেবে কহে ধমেব নন্দন | 

সবাদশ বসব মোবা শ্রমিলাঙ বনে। 

অঙ্ঞাতে বাঁলাঙ লে বিবাট ভবনে ॥ 

নাই দিল বাজা মোবে তোমার সাক্ষাতে । 

১৭৮, 

কৌববেবে নিবংশ কবিব কি রূপেতে | 

বংশেব প্রধান ?পতামহ মহাবীব। 

তব বাণে যোধ মোব বণে নহে স্থিব ॥ 

কেমনে পাইব বাজ্য কহ মহাশধ । 

কেমনে করিব হে তো'মাব পবাজয় ॥ 

পিতামহ মোবে কহ ইহাব কাবণে। 

নহে বাজ্য কাজ নেই পুন যাই বনে | 

কেম ধনে যাবে শুন ধর্মণুণনাধি। 

কহে ভীম্ম মর্ধাদাসাগব সতাবাদী ॥ 

আামাব ঘতেক তেঞ্জ জানেন শ্রীহাবি। 

দেবাস্তবে কেবা আটে ধন যাঁদ ধবি॥ 

ঘৃদ্ধে জই হবে কেন কব মনঃব্যথা'। 

সঙ্গেতে গোঁবন্দ সদা ধাতাব বিধাতা ॥ 

[শিথন্ডীকে আগে কব্যা ঘুঝ ধনঞজয়। 
তবে বণ মাঝে হব মোব পবাজন্ন ॥ 

কৌববে জিনিঘা বাজ্য কবহ সাদবে। 

শুনি গ% ভাই গেল আপন 'শিবিবে॥ 
প্রাতে কুবুক্ষে্র কুরু পাণ্ডবেতে বণ। 

[শখণ্ডী সঙ্গেতে আল্যা নবনাবাধণ | 

ভপচ্ম সঙ্গে বণ করে বিবাট নন্দন। 
ভীঙ্মের বাণেতে উত্তব তেজিল জণ্বন॥ 

উত্তরেব নিধনে অজন বাব কোপে। 

ভীম্মেব উপবে বাণ পেলে ঝাঁকে 

ঝবাকে॥ 

(দ্র!ণাচাধ বলে পত অমঙ্গল দেখ । 

বাহতে গবাসে রাব ধ্বজে পড়ে কাক॥ 

প্রতিজ্ঞা কব্যাছে পার্থ ভ৭ম্ম 
মাঁববাবে। 

অদ্য বণে বাঁচাত্যে নাববে ভগম্ম বীবে ॥ 

কবিচন্দ্র বলে মতা না বার খণ্ডন । 

কহিষা দিয়াছে ভত্ম আপন মবণ ॥ 



ভনচ্মের পতন ও লরশহা। 

দ্রোণাচার্য প্র সঙ্গে কবষে মন্ত্রণা । 

'হেনকালে ভীম্মে বেড়ে পাণ্ডবের সেনা। 

শিখস্ডকে আগে কৰা ধনঞ্ষ আলা। 
ভীম্মেরে শিখন্ডীবীব কাহতে লাগিল ॥ 
সনে পড়ে বহ্ দ:ঃখ দিযাছিস ঘোবে। 

তোবে মার্যা নিগ্কেজ কাঁবব কৌববেবে । 

ভগম্ম বলে বণ্ছ্থলে ববং মারব! 
তথাপি শিখন্ডণ তোব মুখ না দৌখব | 

দেবতা দানবে যুদ্ধ যেন হলা পবে | 
কোৌঁবব পান্ডবে বৃদ্ধ সেই মত সর্ষে | 

ভীগ্মদেবে শিখণ্ড? মৃবয়ে তিন শব। 
চাইল গগন ভূমি অজর্ননের শব 
ভয় পাষা ভীগ্মদেবে কহে দর্ষোধন। 
অঙ্গনে ভষেতে পালাধ পেনাগ্রণ ॥ 
প্রমাদ হইল বড কিবা আব দেখ । 
আলিকার ঘোর বণে ঘত সেনা রাখ । 
এত শান ভীম্মদেব দুযেণধনে কল়। 
যুদ্ধের নিষম নাই জধ পবাজয় | 

ভীম্ম বলে আমি বল্যা আছিঙ্লে নিকটে ॥ 
অজ$নের বাণে শিলা গিরিদবি ফাটে | 

নদিন ষুঝযাছি আজ হব দশ বিন। 

ধশহাজাব মারিব প্রতিজ্ঞা নব হীন ॥ 

এত বাল ধন: নিলা গরঙ্গাব নন্দন । 
অজঃনের সঙ্গে বীব কবে ঘোর বণ। 

পার্থ কহে অধৃত সেনা নিত্য কাট 
তুমি। 

'নারিবে কাটিতে আজি বাঁসাইৰ আমি | 
বাঁচাঅ দেখি বলা ভাঁগ্ম এড়ে ঘোব 

বাণ। 

মহাভাবত 

অজ্ন কাটেন বাণ কর্যা খান খান । 
কপালেব ঘ্ন গুছে পাধ্যা অপসর। 

দশ হাজাব মহাবীবে কাটে ভীম্মবর | 

মড়াব উপড় মড়া সকল পাঁড়ল। 

শিবিব কুড়্যাব দ্থান শ্মশান হইল। 

বিস্ময ভাবিষা পার্থ কহে গোপীনাথে। 

অধৃতি সেনা মাবে ভাঙ্ম ঘর্ম মূছ্যা 

মাত্যে | 
হেন বাবে কেমন কব্যা করিব নিধন। 

ইহার উপায় মোরে কহ জনার্দন | 
অল্পকালে পিতা মোব গেল 

স্বর্গলোকে। 
পিতামহ পালিলেক করি কোলে কাখে॥ 
বংশেব প্রধান বদ্ধ পিতামহ গর । 
কেমনে মাবিব কহ বাঞ্কাকলপতর: | 

যবে দুষেণধন বাক্য আমাব লংঘ্যাছে। 
তখন কৌববেব সৈনা সব কাটা গেছে ॥ 
কাটা মাথা কাঁটিতে কেন বা কব শোক। 
রণে পড়্যা ভীগ্ঘদেব যাকু স্বর্গলোক | 
গোবিদ্দের কথা শুন মোহ গেল দূবে। 

ভীম্মেব ধনুক কাটে চোঁথ চোঁথ শবে | 
বন্তের সমান বাণ অজর্তনের ছুটে । 

ধত ধনু ধবে ভী্ম পুন পুন কাটে ॥ 
ধন: কাট্যা বাতো ভীম্ম শক্তি পেল্যা 

মারে। 
গাঁচ বাণে শক্তি কাট্যা পাঁচ খান কবে ॥ 
শত্তি কাট্যা গেলে ভীগ্ম পার নিল 

হাতে। 
কুঁপযা মাবিল বাঁব অজুনেব মাথে 
পাঁবিঘ কাটিল পা ঘোব পাঁগ বাণে। 
বিজলী জলিল যেন মেঘের গঙ্ধন। 
অজ'নে মাবিতে ভাঁ্ম ঢাল খড়া ধবে। 

১৭৭ 



মহাভাবত 

ধনগ্জয় খড়া চর্ম শতখান করে ॥ 

ভীগ্মবীব শিখণ্ডীরে লমুখে দেখিল। 

অন্ন না ধারল ভম্ম বিমুখ হইল । 
আপনার মব্ণ মনেতে কবে সাধ । 
আকাশে দেবতা যত করে সাধূবাদ ॥ 

যুধিদ্টিব বাজাব আদেশে বাজাগণ। 
ভীঙ্মেব উপরে করে ধাণ ববিষণ | 

পর্বত উপবে যেন বষে জলধার। 

ভীগ্মের সকল অঙ্গ হল্য জরজর ॥ 

মোরে জবজর কৈল শুন দুঃশাসন | 

কোন বাঁব সবে আর অজনেব রণ | 

অজ,“নের শতবাণ ভোদিল মমেতে । 

অবনন মণ্ডলে ভাম্ম পড়ে রথ হত্যে॥ 

দেবঙ্গোকে নবলোকে হাহাকাব হল্য । 

আকাশের চদ্দু যেন খাসযা পাঁড়ল। 

শরে গাঁথা বহে ভীম্ম না পরশে !ক্ষাতি। 

দাঁক্ষণে চলিল বাঁধ দেখে মহামাত | 

দক্ষণায়নে না মরিহ বলে দেবগণে। 
ভগম্ম বলে ও কথাটি আছে মোব মনে | 

মৃত্যু ইচ্ছা কৰে ভীম্ম উত্তবার়ণে। 
শবশয্যার ভীম্মদেব রাঁহলা তে কাবণে ॥ 
ভীম্মে বেড্যা সসৈন্য কান্দে ত 

দূযেোধন। 
কৌবব পাণ্ডবে ভীম্মে বেড়ে সর্জন | 

পিতামহেব মোহে প্রাণ ধাববাবে নাবে। 
[বিধিবে বোঁড়িল যেন দেব পাঁববাবে ॥ 
পাণ্ডব কোরবে ডাক্যা কহে ভৰম্ম 

কথা। 

১৮৩ 

সমান কাযা মোব তুল্যা দেঅ মাথা ॥ 
বিচিন্ত বালিশ লঘ্যা বাজাগণ আল্য। 
সজ্জ কব্যা দেহ শির অজন্নে বলিল ॥ 

তিন শধ গাণ্ডীবে জ:ডিল রণমাতা | 
বিন্ধা দিয়া তিন শব তুল্যা ধবে মাথা । 

পাইযা পকা সুখ অজনেবে কয়। 
কেহ না জিনিব তোরে রণে হবে জয় ॥ 
ভাঁম্মেতে বন্ষক দিধা দুই দলে গেল। 
কুবদপাণ্ডব প্রাতে ভীম্ম পাশে আলা ॥ 
ভীম্ম বলে শরজালে তৃ্ষার় বিকল। 
্বণণঝাঁব পারি দিল সুবাসিত জল ॥ 
ঝারিতে খাইতে নার এ সময়ের নয় । 

মনোনীত জল মোরে দেহ ধনগ্র্ন ॥ 
গান্ডীঁবে জডিযা এড়ে পজ'ন্য বাণে। 
পাথিবা ভেদিয়া জল উঠিল দক্ষিণে ॥ 
গঙ্গাজল ধাব উছালি পড়ে ভীম্মের 

মুখে । 
গঙ্গাজল খায়্যা পাথে বর দিল সুখে॥ 
দুর্ষোধনে ভীম্ম বলে বাখ মোব কথা 
পান্ডবে 'বৃভাগ 'দিয়া করহ এক্যতা ॥ 
ভীম্মের চনে কোপ কবে দুষেশধন। 
প্রণাম কবিয়া গেল নিজ নিকেতন 
কর্ণবার প্রথমিতে কহে ভখম্মবীব। 
কৌরবের মধ্যে তুমি সমর মুধাব ॥ 
দুই দলে চল্যা গেল যে যার শিবিবে। 
শবশধ্যার় বহিল এথা ভ?ম্ম মহাবাবে । 
ব্যাসেব আদেশে দ্বিজ কবিচদ্দ্র গাল্ন । 
ভগম্মপর্থের কথা এতদ;রে লান্ন। 



(ডাণ গর্ব 

দ্রোণেব সেনাপাঁতত্ব লাভ 
ও আঁভমনদ্যর বন্য 

(্োণপব শন বাজা ধৈশন্পায়ন কষ। 

কহ কহ কহে বাজা পুলকার্গ হয 

ভ্রোণাচাে দযেধন কব্যা সেনাপাঁত 

বলে। 
পার্থ মাব্যা ধব্যা দিবে ধর্থ নরপাতি 

দ্রোণ কহে অজ্ন দূর্জয় বষ্ধেপাতি। 

মতত বঁচাধ যারে গোবিদ্ব সাবাথ ॥ 

অঙজনে প্রবন্ধে যাঁদ অন্যন্রে নিতে 

পাব। 

-পান্ডবেৰ শ্রেষ্ট বাঁব কবিব স্ংহাব | 

বাজ আজ্ঞাঘ ॥ 
হত গোগ কাঁব কোপ ডাকযে অজনে। 

গোবিন্দ সাবাঁথ হয়না নাজ্যা গেলা বণে। 

এই অবসরে ঘ্োণ চক্রধ্যহ কবে। 

অগ্রেতে আপনি রহে হাতে ধনশবে ॥ 
তার পাছ বাহিল লক্ষণ আদ কাঁব। 
দশ মহাবথী তাবা নানা অন্্ধাবী। 

আুথে জহদুথ বহে অধথামা পাশে । 

তব পত্র ভ্রিশ জনা গুবুব আদেশে ॥ 
ধ্টদ্যদন আদ ব্াধস্ঠিবের আদেশে । 
মহাবথাী ঘত তাবা খেলা ন্লেণ পাশে । 

বাহ ভেদ অভিমনদয কহে নৃপমি। 
অহন কৃষ প্রদান ভেদ করতে পাব 

তামি। 

শিখ্যাছি বাপার ঠা যাইবাবে পারি। 
খাইব তোমাব আজায় আিতে না 

পাঁব। 

ভীম ক আঁভমনয না ভাঁবষ কিছহ। 

ধূষ্টন্ত্ন সাত্যাক আম আছ িছঃ | 

ভীমের শানএয় কথা কহে সারাথরে 1 

তুরায় চালাম বথ দ্রোণেব গোচবে ॥ 

সামন্ত সারথি বলে কর্যা হাহাকাব। 

দ্রোণ আগে য্ধ কবিবে হেন শাস্তি 
কার ॥ 

গোবিন্দ মাতৃল মোর পিতা ধনজঘ। 

কোটি দ্রোণাগার্ধ হত্যে কিবা মোর 

ভয়! 

শুনিঞা লাবাঁথ বথ চালাল্য সত্ববে। 

ব্যাহ ভেদি গ্রবোশল সেনার 'ভিতবে ॥ 

তুল কারল ঘন্ধ আচাষেব সাথে। 

ঘোব ঘচ্ধে ঠেকাঠোঁক মিশাগিশ রথে ॥ 

সিংহের শাবক যেন নাশে গজ ঘুথে। 

বীর ডাক ছাড়ে ঘন বাধ গাত রথে ॥ 

যত বীর রণ ধীঁব বলে থাক যাক। 

এখান যাবেক তোব বড় বড ডাক॥ 

বাণ বৃত্ট কবে বত বড় বড় ঝীঁব। 
ভুধব শিখবে ধেন বাঁববষে নীব | 

অভিমন্য বাণ এড়ে তারা যেন ছটে। 
বথ রথ? ঘোড়া হাত পনাতিক কে 

বাণেব উপর ঘাণ অনল সমান । 

কেহ বলে মাব মাব কেহ বলে হান! 

কৌরবেব সেনা মারে শুভ্রা কুমার। 

বন্ধ নদ বহে নেনা কবে হাহাকাব। 

কেহ বলে আঁ বণে নাই গ্রাতিকাব। 

৯৮১ 



মহাভাবত 

আঁভসনয গ্রাম কুব; কারিব সংহার॥ 
কেহ বলে পন কোথা কত উঠে তাপ। 

কেহ বলে কিবা হল্য কোথা গেল বাপ। 

তৃষা আকুল হঙ্নযা বলে জল জল । 

দাঁতে কুটা করে কেহ হয্যা হাঁনবল। 

ভীবশ্রবা বলে দ্রোণ কাব মুখ চাঅ। 
এ ঘোর সমরে আজ রাঙাবে বাঁচাজ ॥ 
এত শন মহারথণ ষোলজন নাড়ে । 

এক চাপে অভিমন্যে লভে যাক্ন্যা বেড়ে | 

যোলজন এক চাপে বাণ মাবে গাষ | 
মহাবীব অভিমনন ব্যথা নাহি পা । 

অজন তনয ধুঝে ধাঁবয়া ধনুক । 
দ্রোণ আদ ধত বীবে করাল্য বিমুখ ॥ 
তা দোঁখয্না দযেধন মহারাজা কোপে। 
যোলজন পুনবাপি বুঝে এক চাপে। 

দুর্যোধন অভিমন্যে নয় বাণ এড়ে। 
দঃশাসন বার বাণ বিন্ধিলেক ঘাড়ে। 
কূপ দ্রোণাচাধ দোঁহে বাশধিল ললাটে। 
বসন্তে কিংশুক পুষ্প বনে যেন ফুটে | 
কুতবমণ বৃহঘলে বাণ মাবে নাত । 

অগ্বখামা ভ্যাবশ্রবা বিদ্ধে দুটি হাত ॥ 
শকুনি শৈলেতে বাণ ম্াবে বাম পাশে । 
চল হইল ঘোড়া সূত কাঁপে ব্রাসে। 
কর্ণ সঙ্গে দর? মারে তীক্ষ্য বাণ। 

কপালেব বন্ত মন্ছ্যা সৌভদ্র আগ্বান ॥ 

আভিমনহা কাটে বাণে দবদের মাথা । 

বাণে টুটাইল বীব করণে যোগ্যতা ॥ 
দ্রোণাচাে দশ বাণ মাবে মহাবল । 

ঘুবিয়া বেড়ায় ঘোড়া ক'পে ধবাতল। 
কূপ দুর্ষেধন আদ হল্যা বণচ্যত | 
ধৃতরাণ্ট্র বলে আম 'কি শুন অদ্ভূত ॥ 
শকুনি বলেন আভিমনাযকে মাবিব। 

পূত্রশোকে ধনঞ্জয় পবাণ ছাড়িব ॥ 

অর্জন মারলে হব পান্ডব নৈরাশ। 

পলাইগ্লা পুন তারা যাব বনধাস ॥ 
রণনাবে শকুনি প্রতিজ্ঞ কাব গাজে। 
অভিমনয্যু শকুনিকে কহে রণমাবো ॥ 
গাঁড়ীব আমাব ঘাশে ঘমঘব যাবি। 

কপট পাশার ফল আজ তুঞ পাবি! 
শকানিকে মাবে বাণে বথেতে লোটায় ৷ 
বণ ছাড়্যা রথ লঙ্নযা সাবাথ পালায় ॥ 
যুঁধান্ঠব ভীম আদ প্রবৌশতে নাবে ॥ 
জয়দ্রথ একা আস আগুলিল ছাবে ॥ 
কহ একা পান্ডবকে কেমনে জিনিল। 
দ্রোপদীকে জয়ন্্রথ রণে হর্যাছিল ॥ 
পবাভব হয়্যা গেল পায়া অপমান । 
শিব আরাধন কবে পণ কার প্রাণ | 

বব মাগ্ধ বল্যা তারে বলে শলপাণি। 
বব দেহ একা বণে পান্ডবেরে জিনি। 

শিব বলে সভারে জিনিবে তুমি রণে । 
এইকালে বলি বাছা ধনঞ্য় বিনে ॥ 
অজদনের নাশিতে নাঁববে তুমি কক্ষা ? 
গোঁধন্দ সাবাথ তাব সদা কবে বক্ষা। 
শুন বাজা মহেশের পর্বে বব ছিল । 
জধদ্রুথ একা বণে পাম্ডব জিনিল | 

বাজপযুন্ন অভিমুন্যে বলেন লক্ষণ । 

তোমায় আমায় যংদ্ধ দেখুক সর্বজন ॥ 

অভিমনহ় বলে দ্রোণ আদি পালা তাপ। 

কতবার সাজ্যা তোর আস্যাছিল বাপ ॥ 

জর্জর হইল বাণে দেশহে রণমাতা । 
অভিমনয্য ভল্লে তার কাট্যা পড়ে 

মাথা । 
পন্রেব মবণে কোপে কুবু নরপাঁতি। 
অভিমনো বেড়িলেক লৈয়া শত বথা ॥ 

৯৮২ 



শত বথা বাণ মাবে অন্যাব সমবে। 

গম্ধবাস্মে আভমনয সকল নংহাবে ॥ 
শত বথী ভঙ্ু দিল বণ নাহি সহে। 
ব্থী হাতি সেনা কাটে বন্ত নদী বহে। 
কর্ণেবে পঞ্চাশ বাণ ফিবাইল বীব। 
নাচিয়া বেড়াষ বণে ব্তান্ত শবীব | 
কণপ্যা কখপ্যা কর্ণবাব কহে ঘ্রাণ 

ঠা1৫1 
অভিমনহাব বণে প্রাণ কদাচিং পাই । 
পড়িল অনেক সেনা নাহিক অবাধ! 
বণমাঝে বহে কত বকতেব নদাঁ। 
কর্ণেব শনিঞা কথা দ্রোণ'চা্ কয় । 
অভিমনযার বণে কাব প্রাণ নাকি বষ। 
কষের ভাগিনা বণে ধন বদি ধবে। 
দেবতা বাক্ষস কেহ 'জনিতে না পাবে। 
দ্রোণ কহে কর্ণ অহে তুমি নহে খাট। 
অভিমন়াব যোডা সত ধনু কেহ কাট ॥ 
করণ কুপিযা কাটে হাতেব ধনুক । 
কৃতবর্মা ঘোডা কাটে না হয় বিমুখ ॥ 
সারাথ কাটিল বথে পাশে কপাচাষ। 
আধ শেষ হলা বল্য কহেন আচাষ'। 
খড়া টম ধাব আভিমন্যা ভমে যুঝে। 
সিংহের শাবক যেন গাজে রণমাঝে | 
দ্রোণাচার্য দুই বাণে খড্া তাব কাটে। 
তথাপি না হেলে বুক বল না টুটে। 
কণ” তাব কাটে ঢাল সংগ্রাম কেশব । 
চক হাতে যুঝে বাঁব যেমন শ্রীহবি | 
স্থকোমল অঙ্গে বাণ মাবিধাছে কত । 
বংকে মংখে বস্তধাবা বহে অবিবত ॥ 
এক বন্ত্র অস্ত নাঞি না গণে প্রমাদ। 
বণ মাঝে বধা বৰা ছাডে িংহনান | 
শরকৃটি কাটল কাটি কোপে মহাবল। 

১৮৩ 

মহাভাবত 

গদভবে ধবণাী করযে দলদল ॥ 

আঁভিন্য দশডাইলা নৃগগণ মাঝে । 
আতবথ মত বেড়ে আঁধক ববিবাজে | 

হাতাহাতি ঠৈলাোল কবে ঘোব ব্ণ। 
আভমন্য কেবল অপর জনার্দন ॥ 

বথবথী কাটে কত চক্কেব আঘাতে । 

চগ্তল হইল সর্বে পালাপ্ন চাবিভিতে ॥ 
দশাহীন হলা তার গুরু হলা ব্ক। 

মণ্ণা কবিরা দ্রোগাচার" কাটে চন্ক ॥ 
চক কাট্যা ধাত্যে শিশু পুন ধবে গদা। 
আমদন কাব রণে কণে' দিল খেদা ॥ 
গনাব আঘাতে বথবথা। কবে চব। 

চাপাচাঁপি কব্যা কত মব্যা গেল শব। 

দ্রোণের সাবাঁথ মাবে গদাব আঘাতে । 
পবাভব হক্সযা গুব: পলায় বণ হতো । 
কালকেষ গান্ধাব বসাতি কৈকেষ 

গজগণ। 
গৃণসঙ্গে গদাঘাত্ে বাঁধল জীবন। 
কাব্চন্র্েৰ বল্ুদেব প্রথমে গাষন। 

সংক্ষেপে বচিল পোথা গানেব কারণ । 

আঁভগনন্য বধ 

ঘনষো মনুষ্য মারে বথ পেলা রথ 
তুরঙগে তুবঙ্গে বধে যূঝে হাতাহাতি ॥ 
হাঁত পেল্যা হাতে মাবে হাতে বহে 

শড়। 
এক ঠা পড়ে পদ আবঠাঞ মুন্ড |. 
তা দেখিষা ধায় ভয়দুথ রণশব। 
আভমনয় গরা হাতে রথ কৈল চবে। 
বথ ভাঙ্গি সত পড়ে দোঁঃশাসনী ধায়। 
দজনবে হাতে গদা বড শোভা পা । 
বু অন্ধকেতে যুদ্ধ হল্য ষেন পবে। 



মহাভারত 

সেই মত দেশহে যুঝে কম্পবান সবে । 
গদা উভাবিয়া আভমন্যা কোপে যায় । 
লপ্ফ দিয়া জয়দ্ুথ বয়ে আহাম়। 
জধদ্রথ মারে গদা অভিমনযয ধবে। 
সামালিয়া পুন মাবে তাহাব উপবে॥ 
জয়রথ ডাক দিষা অভিমন্যে বলে। 
মা বাগে স্মবণ কব মরণে কালে। 
তোবে বাখ্যা পালাইল ভোব বাপ 

কোথা । 
গদাব আধাতে এখন ছিড্যাইব মাথা ॥ 
দার আঘাতে এখন যাবি যমঘব। 
কোথা রাঙ্গা যূধিম্ঠিব কোথা 

বৃকোদব। 
কোথাকায়ে গেল বে গোবিদ্দ তোৰ 

মামা। 
দাঁতে কটা কব বেটা তোবে কাব খেমা ) 
অভিমন্য বলে বেটা জানাব এধন। 
গদাঘাতে পাঠাইব ধমের মদন ॥ 
দ্রোপদীরে হবযা বেটা কত খোঁদ লাথি 
গর্দাধাতে বংকোদর ভাগ্য ছিল ছাঁত ॥ 
ধম পত্রে ছাড়া দিল দাঁতে দেখ্যা কটা! 
সে সব কথা পাখবালি মব রে আধম 

ব্টো॥ 
দুই বাঁব গদা পেলে দৌহার উপব। 
দুজনে পাঁডল ভূমে ধলা ধূসর ॥ 
জয্রথ ভুগে পড়ি উঠিল তুধায়। 
অভিমন্যয গা তুলিতে মারিল মাথায 
পড়িল সুভদ্রামূত তেজিল পবাণ। 
বণ পবা গেল বাঁব গাঁপিযা বিমান । 
ব্যহেব বাহিবে যুধিষ্ঠির যুগ্ধ কবে। 
কব:সেনা হেনকালে অবহাব বলে ॥ 
অবহাৰ বৈলে আর নাও হয় বণ। 

বাদ ভাষ্ডে করি চলে রাজা দুর্ধোধন। 

চতুরঙ্গ সেনা এক অভিমন্যা মারে। 
পথ নাই পায় বাজা যাইতে শিবিরে | 

রথ বথণ ঘোড়া হাতি অস্দর অলঙ্কাবে। 

দশ হাজার মহাবথী অভিমনয় মাবে। 

রত নদণ বাঁহছে রাক্ষসে করে পান। 
শঞগোল ভুকুর গধে ভীময্া বেডান 

মারল অজন সুতি জযদ্রথের রণে। 

কবিচন্দ্র দ্বিজ কহে হাঁসির শুনে । 

পাণ্ডব শাবরে শোক 

বরের মাঝে গেল বাজা দুষোধন। 
যাঁধাঙ্ঠিব শুনে গল্য অজ+ন নন্দন | 

ভামতে পাঁড়ল রাঙা শোকেতে কাতব। 

আজি আমা হত্যে মল্য অঞ্জন 
কোঙব | 

মোর প্রাণ আজ কেন না গেল সমবে। 

জজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব সংভদ্রাবে। 

কৃষ্ণাজন মাসি আজি কি বালব 
মোবে। 

জধলোভে শিশু যোব পাঠালে মমবে | 

ভোজনেব কালে যাবে আগে খানাইতে। 
হেন শিশ; আগে পাঠাইলে কোন 

মতে | 
ই্দ্র শন যার ?পতা জয় কব্যা দিল। 
তাব পুত্র আজ আম যুখ্ধে হাধাইল | 

উত্তবা শূন্যাচে যাঁদ আছে কিনা 
আছে । 

এ দারংণ শোকে কি দ্রৌপা?পি আজ 
বাঁচে। 

গদা পেল ভীম কান্দে করে হায় হায়। 

ন্কুদ সহদেব দোহে ধরণী লোটায় ॥ 
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বুঝাইলে নাঞ বুঝে বাজা ষৃধিষ্ঠিব। 
অবিবত বুক বাধ্যা ধারা পড়ে নীব। 
হেনকালে সেই স্থলে আল্যা বেদব্যাস | 
কাক্ন্দু দিজ কহে গোবিন্দের দাস ॥ 

ধ্যান পান্না 

পাদ্য অয দিয়া বাজা ধবিল চন্বণ। 
বাস বলে শোক তেজ শনহ বাসন ॥ 

তা যুগে অকম্পন নামে বাজা ছিল! 
ভাব পদন্ত হাব সে এমান যুদ্ধে মলা । 
প্র শোকে মহারাজা হইলা আতুব। 

মৃত্যু উপাখ্যান কহে ন বদ ঠাকুব। 
ধবা বলে ধতিণ নবি বড ভাব হল্য। 
বধ কোপানলে প্রজা পড়িতে লাগিল ॥ 
শিবের বনে বক্ষা কোপ লব্ধাধিন। 
উগকাব ইচ্দিয হত্যে নাবী এক হল্য 
প্রজা নাশ কব শুন্য কাদ্দিতে 

লাগিল । 
তব অশ্রু দৃই কবে বিধাতা ধবল । 
মাবিতে নাবিব জীবে মোরে নাও 

বল্য। 
এত বি তপন্যা কাবিতে কন্যা গেল ॥ 
ধেন? তাঁথে এক পাদে বহে ষোল 

পদ্ম । 
পহনব্প ভীড় পদ্ম নাঞ হয ছদ্ম | 
আট হাজাব বংসব তপ কবে নন্দা 

জলে। 
প্রাণী বধ কব তুমি র্ধা আস্যা বলে। 
হ্ধা বলে বিন!শিলে না হবেক ঠ্রেক। 
বম বাজ্তা ব্যাধি বত সহাষ হবেক। 
খত অশ্রু ব্যাধি হল) দূৰ কব খেন। 
"লো ক্রোধ মোহ প্রজাব দেহ করুক 

ভেদে? 

মহাভারত 

এত শন সেই কন্যা পতিসেবা কবে। 
নেই মৃত্যু প্রাণী যত অন্তকালে মারে | 
এত শন অক্পন নারদে কহিল। 
বন্দনা কবিষা বলে শোক মোব গেল ॥ 

শুন বাজা ষুধিষ্ঠির ব্যাসদেব কয় । 
সীতা পুত্র মহাবাজা আঁছল পূজয | 
নাবদ পর্বত বাজাব সখা দুইজনে । 
মহাব্যজা কৌতুকে বাঁসলা একাসনে 

হেনকালে বাজার দ:হতা তথা আল্য। 

দিব্যবুপ দেখা নৃপে মুনি 
[জজ্ঞাসিল। 

এ কন্যা আমাব বণে কহে ন:পবরে। 
নাবদ কাহল নূতা বাক্তা দেহ মোবে। 
পর্বত ক্কহেন কন্যা ইচ্ছা কৈল আমি। 
সে কন্যায বাসনা করহ কেন তুমি ॥ 

লোভে ধর্ম না জানিলি জ্বর্গ নাহি 
যাঁব। 

পব্দারে মাত কৌল প্রতিফল পাবি ॥ 
গর্ধতে নাবদ মুনি ধর্মশাঙ্ত কয। 
আকাম্ষা কাঁবলে যে বিবাহ গদ্য নয 
ণাথ্ঘ নাঞ্ি জান তুমি দ:ঃখ ভাব মনে । 

বিবাহ না হয 'নিত্ধ নগ্চপদনী বিনে । 
আমা বনে স্ব বাতো নাঞ পাবে 

তুম! 

অবনী মন্ডলে হুন শাপ দিলাঙ আমি ॥ 
নানা দানে বাজন তুঁষল বিগ্রগণে । 
বাজাম পত্রে দেহ খাষি কহে ছিজগণে ॥ 
রাজা বলে বলবন্ত পন্ে দিবে ধষি । 
মলমূত্র নোনা তাব হব বাশি বাশি | 
পূত্রবর নূপে দিল মূনি গৃণধাম | 

মলমূতত নোনা হঘ দ্বণশন্ঠবী নাম ॥ 
স্বরণ গূহ শষ শষ স্বর্ণের ভাজন। 
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মহাভাবৃতত 

দ্বণেরি প্রাচী শবা ঘণেব আদন 
একাদন দস্যু আদ বাঁধল তাহাবে 1 

ধনলোভে গেল পাপন নরক ভিতবে 
পনশোকে মৃহাবাজা অচেতন হল্য । 
নারদ বাজাবে যোগ অনেক বঝাল্া । 
পাঁথবীতে মর্ং আদি বাজা 

হস্নযাছিল। 
আপনি মরিবে কালে সে পব বাজ 

গেল! 
লেগার দক্ষিণাদিগে পাদ্বার বদতি। 
গাইল ভারত কবিন্দ্র চকবতর । 

অভ্নের ভমন্রল আশংকা 

যোড়শ রাজার কথা নাবদ কহল। 

থরা পুত্র গনর্ধার জিল্নাইযা দিল | 
আঁভমনয বণ শুর ঘোব যথ্ধে কাঁর। 
ধম 'িন্যা বথে চড্যা গ্নেল দ্বর্গপবো | 
ব্যাস অভ্তধ্ঠন হলা রাজা ভাবে মনে। 
কলহ হইল মোর কি কব অভর্নে | 

সংশগ্তক বধিষা অজ্ুন বব আদ্ে। 
করুণা কবিয়া রথে কৃষ্ণ প্রতি ভাষে 
ঘামিল সকল অঙ্গ জ্ঞান নাঞ্িঃ ঘটে। 
আলি কেন মোর প্রাণ কান্্যা কান্দয 

উঠে 
বিষম হয্যাছে প্রা বিপবীত দেখি। 
বাম অঙ্গ অবিবত নাচে বাম আঁথি। 
দাণন শভলে কত উত্কাপাত হয় । 
ধরা কাঁপে অমল দেখে মহাশষ । 
রাজাব অনিষ্ট আছি কিবা বণে হল্য। 

সগরেব মাঝে সেনা কেবা গলে যলা। 
ছলছল বরে মন হাঁদ যেন ফাটে 
ত্ববাধ চালাঅ রথ রাজাব নিকটে । 

অজনেবে আম্বাসিদ্লা কহে ভগ্বান। 
বাধা্চর আদি কার নভাব কল্যাণ ! 
গনে লয় অন্য কিছু অনিষ্ট হবেক ! 
সেথা গেলে ভগ্রাভদ্র ভানা যে হাবেক ? 
দ্ধ বলেন বাছা নিবেদি তোমাবে। 

সন্ধ্যা কবি অঙর্ন বীর আইলা 

শাবিবে। 

আনন্দ রহিত দৌখ অজনের ভন । 
ভারতেব কথা ছি কব্চদ্দ্র ক | 

অজ-নের আশংকা 

ধনঞ্্ কর করপটে | 

আকুল আমাব ঘন উচাটন অনুক্ষণ 
কান্দ্যা কান্দ্যা প্রাণ কেন উঠে! 
আজি কেন অকল্যাণ দেখি 

অভিমন্য বাছা মোব নাই আল্য 

গধ্ব্নব 
টারন্যা দেখ ঝুরে লবাব আঁথি | 
হেন বৃঝি সর্বনাশ হল্া। 

ফুকুবিষা রাজা কান্দে ভান নাঃ 
বুক বান্ধে 

বাহ চক্রে অভিমন্য ল্য! 
শুন হরি নারায়ণ চত্তব্যাহ করে দ্োণ 

সেই ভয় জাগে রাতি দিনে । 
না জানি কি হল্য হাক্স প্রবেশিব কেবা 

তার 
ঘোর !পৃত্র ।অভিমন্ বিনে | 

দগদগি এই চিতে না শিখালাঙ বারি 
হত্যে 

পিতা হৈধা অতএব পৃ । 
হায় হার মবি ঘাব বাছা মোৰ হুদ্ধ 

করি 

৯৮৬ 





'সহাভাবত 

কৃষ্ণ কহে বাধন্ঠিব ইঅ সাবধান । 
আমি ছ্িতে অজ4নেব কেবা বধে প্রাণ ॥ 

অভএনে ডাকিলা কৃষণ কবাল্য চেতনা । 
যাধা্তিব আদি মবে কবহ সান্ত্বনা ॥ 
অজংন বলেন রাজা মোবে দতা বল। 

কেমন প্রকাবে মোর অভিমনঢা মল্য | 

চব মুখে দযোধন শুনিল প্রমাদ । 
অজনেব গুহা শুনি ছাড়ে 1নংহনার্দ | 

য্যুংস্ বলেন বাজা হইল প্রলয | 
শোককালে সিংহনাদ সমহচিত নয ॥ 
সালে অন্যাষে বাধ পাপমতি খল । 

আজি থাক প্রভাতে পাইবি প্রতিফল ॥ 

অপ্্ পবিহবি গ্নেলা গোবিন্দেব পাশে। 

হযাধান্ির ধর্মপত্র তাহাবে আম্বাসে | 
শোকাবেশে যাধান্ঠব অন অজ্ঞান! 

বসে আদেশে ছিজ কাঁঝন্দ্র গান ॥ 

ভজ“নেৰ প্রাতিজ্ঞা 

অজরনেবে তাবপব গোবিদ্দ বঝান । 

শোক দূৰ কর বীর হঅ সাধধান ॥ 
ক্ষবিষেব এ এ পথ শবে ইচ্ছা কবে। 
বাঞ্ছা কবে বুদ্ধ কাব গাবিষে সমবে ॥ 
তোমা দেখ্যা সবে দুঃখাঁ জ্ঞানে কব ভর। 
ভ্রাতুবগে' আপনি আবাস বাট কব ॥ 
অক্ঞণন কহেন বাজা মোবে তথ্য বল। 

কেমন প্রকাবে মোর বাছাধন মলা | 
আছিল অনেক সেনা যত বীবভাগে। 
কেমনে মাধিল শু তোমাদেব আগে ॥ 
এত শুনি কহে বাজা কান্দিতে 

কান্দতে ! 
প্রমাদ বাড়িল প্রাব তুমি ছাড়া যাতে ॥ 

দ্রোণ মোবে ঘত্ত কবে ধাববাব তবে। 

চক্র কাব নাঞ পার চক্ষব্যহ কনে ॥ 

ব্যহ দেখি আমাদের ভান ঘত সেনা । 

ভেদ না কবিতে প্যাবি পাল্যাঙ যাতনা | 

তায়গব আঁভমন্যে 'দিলাঙ আমি ভাব। 

বাহ ভেদে তব পূত্ত কৈল অঙ্গীকাব ॥ 

তুখি উপদেশ তারে 'দিযাঁছিলে পূ্ধে । 

প্রবেশ কাঁবল ধ্যাহ নিধারিয়া দ্বে | 

পন্চাতে বাইতে মোবে কারল বাসনা । 

রুদ্ধ ববে জয়দ্রথ ছাবে দিল হানা । 

দ্রোণ কণ“ অম্বখামা শৌবল্য 
কৃতবমণবে। 

গ্ধাভৰ অভিমন্য কবিল সভাবে ॥ 

মৃত্যুকালে কৃষ্াজ্নে ডাকি বাব দশ । 

তাবপব হলা শিশু দৌংশাসনীব বশ | 

নব অম্ব বথ দস্ভী আট আট হাজাব। 
একা অভিগন্যা গাবে ছাড়ে হহ্ক্কার | 

নব আট হাজাব মাবে লয় হাজাব রথ 1 

দুই হাজাব হাতি বধি নাজ পা পথ| 
বাজগত্ বাহুধলে বধে কোটি শত । 
বথ বথী ঘোড়া হাতি অপব গেনা কত | 

আঁভমনত্য বুদ্ধে পাঁড স্বর্গে চল্যা গেল। 

কহল মবণ দশা কিবা আব বন 
হা পত্ে বাঁলযা পুন পড়ে ভূমিতলে । 
বাহু পশাবিষা কৃষ্ণ কৈল তশবে কোলে। 
জ্ঞান পান্না অজএনেব হল্য বড় কোপ । 

হাতে হাতে দেই পাক কাঁপে দেবলোক | 
সঘনে বহি"্ছ অশ্রু ঘন ঘন ম্ঘাস। 

উদ্মন্ডেব প্রাঘ হল্য কববে হাতাস। 
অজর্ন বলেন যে প্রতিজ্ঞা আম কাঁবি। 
কাল যাঁদ জযদ্রথে নাঞ্চি আমি মাবি | 
যদি নাগ লঘ বেটা কষে শরণ । 
মোর হাতে কালি তার অবশ্য মবণ | 
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যাঁদ আস্যা পড়ে ভষে হাঁধাচ্চিবের 
পায়। 

তবে তার নাঁঞ লব অভিমন্যব দাষ | 
দন্ত তৃণে লষ বাঁদ মোদের শবণ। 
তবে কালি নাঁঞ তাব সমবে মবণ ॥ 
অহংকাবে ইহা বদি আল্যা নাঞ কবে। 

দ্রোণ আদ আস্ছল করব কালি শরে ॥ 
এ প্রীতজ্ঞা আগ কালি যাঁদ নাঁঞ 

কার। 

মাতাপত হত্যা পাপে আম ডূব্যা মবি। 
গুরুদারা হাঝলে যে পাপ হয় লোকে। 

না বাঁধলে সেই পাপ ধাঁববেক মোকে | 
সাধলোকে পাবিবাদ স্থাপ্য দুব্য হবে। 
সেই পাপ লাগিবেক আমার শরীরে ॥ 

র্ষহত্যা গোহত্যাব গাপ লাগে মোবে। 

অয়দ্রথে যদি কালি না বাঁধ সমরে | 
পাস 'পিম্টক শাক যেবা একা খাষ। 

সে সকল পাপ আপ্যা ছে'বেক আগাষা। 

বেদজ্ঞ ব্ান্ষণে নিন্দা যেবা জন করে। 
গুরু নাঞি মানে ষেবা পব দুব্য হবে| 
বিপ্র আগ গু ষেবা জন চখঠে পান্ন। 
সে সকল পাপ আগা ধাবব আমাষ । 
জলে শ্লেম্মা বণ্টা মৃত্র যেবা নর পেলে। 
সে সকল পাপ মোবে ধাবিবেক কালে ॥ 
উলঙ্গ হইয়া জলে যেবা কবে স্নান। 

আতাঁথ বিমুখ বাব করে অপমান ॥ 
একা 'মষ্ট অন্ন খান্ন উপকাব কবে। 

মত্ত হৈধা ষেবা লোক "নন্দ কবে তাবে ॥ 

জযন্রথে যদি আম প্রাণে না বধিব। 
এ সব অধর্ম ভাগ? আম মনে হব । 

দিবসে না গাব যাঁদ সূর্য অন্ত গেলে। 

সত্য সত্য প্রবোশব জলন্ত অনলে। 
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[তিন লোকে কেবা রাখে গোব বিপু 
জনে। 

হব মোৰ ধনুকের তেজ জানে ॥ 
দেবতা মনষ্য শুব পতি বানি চব। 
পঙ্গী উবগ বন্ধ দেব খাঁষবব ! 

ত্য সত্য বালি আম ধত চবাচব। 

রাখতে নাঁবব তাবে যে কিছ অপব॥ 
বসাতলে দেবপ্বে জাকু বাধ্ পথে । 
যথা সেথা জাকু তারে মারি প্রভাবে ॥ 
এত বলি গাণ্ডীবেতে দিলেন টংকাব। 
স্বগ' ভেদে তিনলোকে লাগে চমৎকাব | 

অজ:নেব অভিপ্রাধ বুঝি চক্রপাণি। 
তাবপর কারলেক পানা ধ্বনি ॥ 

দেবদত্ব শঙ্খেতে অজনন দিলা ফু'ক। 
গ্না লোফে ভীমেব আরন্ত হল্য মুখ । 
কোলাহল বাঁব্বে সঘনে সিংহনাদ। 

ভন পায়যা দুধেোধন মানিল প্রমাৰ | 

ধৃতরান্টরে বিববিধা কহেন সঞ্জগ্ন। 
নভামাবে সচাকিত জয়দুথ কল । 

বিধাতা বৈমুখ এতাঁদনে হল্য প্রাব। 
নিজ গূহে যাই আমি হইথা বিদাব। 
অজ+ন প্রতিজ্ঞা কৈল্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে । 
গলায়্যা না গেলে মোর প্রাণ নাঞ্ি 

বাঁচে! 
থাবিব না যাব আমি বিবরিয়া বহ। 
নতুবা অভষ দান নভে ঘোবে দেহ। 

এত শ্যান মনে গণি দৃষেধন কয । 
কোন তুচ্ছ অঙ্গন অ হত্যে কিবা হয 
অনেক প্রকাবে তারে কবিল আম্বাস । 
অবদ্রথ কার্য বুঝি গেলা গৃ্বুপাশ ॥ 
আচার্য গ্োসাঞ মোব দর কব ক্রেখ। 
সত্য কহ অজ/নে আমাধ কি 1িশেষ। 
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মহাভাবত 

দ্রোণ কঘ তেজ ভষ না কব অলীক । 
যোগ দুঃখ হত্যে বটে অজএন অধিক | 
পুনব্পা জযদ্রথে দ্রোণাচাধ কয। 

আমি থাকিতে তোব নাঞ্ কোন ভষ | 

স্বধ্ম কবহ বক্ষা অনিত্য শবীব। 

সভাই মবিব কালে শ:ন মহাবাঁব ॥ 

ক্মীন্ঘ জাতেব ধর্ম কাতব না হবে। 

যুদ্ধে মল্যে দেবলোক স্বগণপুবী 
পাবে॥ 

ভয় দুর কাব চল যুদ্ধ 'গিধা কবি। 

দৈবাস্ব কেবা আঁটে মন যাঁদ কবি ॥ 

হরুষ হইল সবে উঠিল ঘোষণা । 
1নংহনাদ কলবব বাজাষ বাজনা ॥ 

সপ্ত বলেন পুন শুন মহাশয। 
' অন, ডাকিঘা কৃষ্ণ হিতপথ্য কষ । 

মোবে নাঞ যুক্তি কবি প্রাতজ্ঞা 

করিলে। 
কেবা হেন দিশা দিল কুকাজ কাবিলে | 

অসম পাহস তুমি কব কাব বলে। 

হেন বৃদ্ধি তোমাব না দেখি 

কোনকালে। 
চরমুখে সিংহনাদ প্রাতজ্ঞা শুনিঞ্া । 
নাবধান হল্য তাবা কাবণ জানঞ॥ 

জয়ন্্ুথ বিবাঁবযা কাঁহলেক দ্রোণে। 
অজদন কবিল বুদ্ধ মহাদেব সনে | 
রথেব সাবথি বাব গোবিন্দ সহায। 
কেমনে বাঁচাবে ঘোবে কবি কি উপাধ ॥ 
দ্রোণ আদি এত শুনি দিলেক অভষ। 
কাঁবল শকট ব্যহ হইল প্রলয॥ 
পদ্ম কার্ণকাব মাঝে সূচমুখ পাশে । 
ছুষ বথাঁ বেষ্টিত কবিষা বাখে তরাসে॥ 
হয় রথা কোন তুচ্ছ শান মহাশয। 

গণ তুম আমাব অধেক তেজ নয। 
কাঁল আমি স্ভার শিবে দিব পদ । 

জযদ্রথ মাবি আমি ঘুচাব আপদ ॥ 
ধনুক গান্ডীব মোব বদ্ধ্পাতি আমি । 
কাবে ভয সতত সহান্ন মোর তুমি | 

তোগাব তেজেতে আম প্রাতিজ্ঞা 

কব্যাছি। 

তোমা হত্যে কত কত "বিপদে বাঁচ্যাছি ॥ 

বাঞ্াক্পতবু তুমি ভকত বংসল। 
বলব:প্ধি মোব তব চবণ কমল । 

অজ4নেব কথায ঠাকুব পড়ে ভোলে । 
মর্বদা হইবে জয়ী আস্য কবি কোলে ॥ 
কৃষ্ণাজ?ন গেলা দোঁহে সুভদ্রব পাশে । 
দ্রোণ পর্বে 'চন্রকথা কব্চিন্দ্র ভাষে ॥ 

পংভদ্রা শোক 

অজএন বলেন কুষ্ক বূঝাহ ভগ্রণবে। 

নভদ্রা তোমাব ভগ্নী শোকে পাছে মরে ॥ 
উত্তবা পড়্যাছে ভাম কবহ সান্তনা । 
দেখতে না পাবি আমি বধ, যন্ত্রণা ॥ 
কি কারতে ক কবিল কি হল্য 

গোসাঞ্ি। 
চায়া দেখ শোকেতে দ্রৌপদী বাঁচে 

নাঃ | 
অজএনে তৃষিল্লা কৃষ্ণ গেলা ভগ্রশ পাশে । 
বসনে বদন মুদি শ্রীহাব আম্বাসে ॥ 
শুভ্রা কাশ্দযা ধবে শ্রীকৃষেব পাষ। 
আবেশে অবশ হল্য গড়াগড়ি যাষ। 
কহ কৃফে আভমন্যে রাখ্যা আলে 

কোথা। 
কে বুঝিতে পারে ভাই তোমার গ্রামতা ॥ 
তুমি ভাই থাকিতে বাছন মোর মবে। 
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যদি মোবে বাঁচাবে দেহ আনি 
বাছারে। 

বণমাঝে অভিমনযা সাঙ্্যা কাচযা গেলে । 

প্রাণ ফাটে না দেখিযা ফের নাঞি 
আলো! 

হায় প্র অভাগাঁবে ছাড্যা গেলে তুম । 

কোথা যাব কি লয়্যা থাকিব ঘবে আমি! 
সাত পাঁচ নাঁঞ মোব তোমা গতর বিন 
প্রাণ কান্দে আবিবত কোল হল্য স্তন; | 
এত দিনে অভাগীব বিধি হল্য বাস। 

আব না দেখিব আমি ইন্দিবর শ্যাম । 

নুকোমল স্বর্ণ দেহ কোথাষ পড়ল। 
গদ্দক প্রবাল হাব কে তোমাৰ নিল | 

কে নিল বদন ভংষা বলর কুণ্ডল। 
আখ উপাডিযা খাল্য গাঁধনী মকল। 
সে হেন কুসুম শধ্যা অ.ঙ্গতে বাজত। 

কেমনে সহিলে শগালের দণ্তাবাত | 

রণধূলা কত না লাগ্যাছে চাদ মঞ্ডে। 
আঁ তামি শষন কাঁবষা আছ ভুঞ্ে। 
আম দনা ভাগ্যহীনা হব তব সাথাঁ। 

যমালষে পাব যাষ্যা তোমাব সঙ্গত । 

এই মত বিলাপ সংভদ্রা পৃন করে। 

কাঁবচন্দ্র কহে প্রাণ ঘাঁববাবে নাবে। 

সুভদ্রার বিলাপ 

পিতায়স্য 

ধনগ্াহঃ। 
সোহাভমন্য রণেশেতে 'বাঁধনাঙ্কাভি 

বণ্চং॥ (?) 

দাবুণ পুত্র শোকে কবাধাত হান 
ব্কে 

কান্দয়া সূভদ্রা দেবী কয়। 

মাতুলোহদ্য গোবিন্দিঃ 

খৃহাভারত 

হেন দশা হল্য 
তার 

মাতুল গোবিন্দ বাব 

মহাবাঁব পিতা ধনগ্য ॥ 

কি ছিল আমাব গাপ এ বড গনের 
তাপ 

বিধাতা ব্চিত কৈল দোবে। 

মাব মাব হাষ হায় যেন অনাথেব প্রায় 
বাছাশ:ণ্যা বণেব ভিতবে | 

প্রতিজ্ঞা বিফল হল্য ধিক ভীম পারেব 

বল 
বৃথা কেন ধবে ধন: তাঁব। 

কে বলে কৃষেব অংশ ধিক ধিক বু 
বংশ 

অপর ঘত পাালাদি বীর | 
আমি হীনা ্াণপুণ্যা পূথবাী 

দেখিযে শন্যা 

অকালে ছাড়লা বাছ। মোবে। 

ডাকি বাছা হেব আয ফল কালে ছাড়্যা 
মা 

মোহ তেজি গেলে নিজ ঘবে॥ 

দূর করি মোহ মাধা তেজিয়া যুবক 
ভায়া 

উভভরার ক হবেক গাঁত। 

সুভদ্লা কান্দিয়া কঘ ছাড়বার কাল নয 
মুখ হেবি বদরযে ছাতি ॥ 

ডাঁক আমি পুনং পুনঃ শুনিয়া না 

শন কেন 

তথা বাব ঘথা লাগ পাই। 

কে দিল এমন জ্ঞান নাগ তোর 

অনুমান 
ব্ংস ছাড়া বাঁচে নাকি গ্রাই ! 

মে বলে কেবা ভাল 'হংগা কার কান 

গেন 

১৯১ 
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ঝড় তাপ সমঘ না বুকে। 

এ বড় মনেব আধি 'নাঁধ দিয়া দিল 
[বিধি 

ব্ড শেল বাজে হাঁদ মাঝে | 

গপতামাতা সেবা কবে যেধা থাকে 
নিজ দারে 

গো লহপ্র যেবা কবে দান। 

শর্ণ রাখে যেবা নবে গধ, মাংস ত্যাগ 
কবে 

অভিমন্য পাও লেই স্থান | 

দ্রৌপদী আদিঘা সেথা অব্নীতে 
কোড়ে মাথা 

উত্তরাবে পেল্যা দিল পাষ। 

অজর্নেব প্রাণ ফাটে ছণে বগ্যে ক্ষণে 
উঠে 

শ্রী করেন হাব হায় ॥ 
কহেন পুশ্ডবাঁকাক্ষ আমি তোমাদের 

পক্ষ 
নুৃভদ্রা গো শোক কব দর) 

তুমি গো ভগিনখ গোল সার্থক জীবন 

তোর 
গভে' ধব্যাছিলে হেন শুব | 

ক্ষান্ত হৈয়া বণে মাব প্রশংসা কবিষে 

তাবে 
হেলাবে জনে স্বগ্পথ । 

প্রাতজ্ঞা কবিষে আমি লোচনে দেখিবে 

তন 
কালি মবিবেক জক্গদ্থ ॥ 

সুভদ্রাব হাতে ধরি বদন হেবিধা হবি 
কুপানিধি বান্ধিলেন কেশ । 

সাবধান হজ বাল বগনে কাড়িষা ধলি 
বুঝাইযা কবাল্য সবেশ॥ 

উত্তবাবে প্রিন্ন 

ক্যা 
দৌপদীব পানে চার়্যা 

সভাব কবেন শোক দব। 
গেলা অভনেব পাশে ছি কবিচন্দু 

ভাষে॥ 
কপাময় দয়াব ঠাকুব। 

অজর্যনের শিবপুজা 

তাবপব গেলা কৃষ্ পাথেরি ভবন। 
চতুবিধি অন্ন দোহে করিল ভোজন । 
শয়ন কাবিলা পথে কুশের শধ্যায় । 

মনে মনে ভাবনা কবেন ধদুবায় ॥ 

যত সেনা প্রজাগব নিদ্রা নাঞ্জি হয। 
অঙ্জ€নের প্রতিজ্ঞা সভাই মেলি কর ॥ 

দারুকে কহেন কৃষ্ণ বড় হল্য ঠেক। 

কি কবি উপার আগ কাল কি হবেক ॥ 
পুন্রেব সমেত দ্োণ জধদ্ুথে রাখে। 

ইন্দ্ু আল্য ধাঁধবাধে ঘাবিব তাহাকে ॥ 
সূর্য থাকিতে যাঁদ জযদুথ মবে। 
তবে সে অজএন বাঁচে কাহলাঙ 

তোমাবে | 
প্রমাদ হইব বড সবে অন্ত গেলে । 
অন পড়িয়া যোব মাবিব অনলে ॥ 
ধন ধবা পত্র দ্বাধা জ্ঞাতি বন্ধৃগয় । 

অজএন হইতে এ সকল প্রি নয ॥ 
অজঃন ছাডিষা গেলে আমি নাকি 

বাঁচি। 
অজএনেব গুখ চাষ্যা দিবানিশি আছি | 
অজধন আমাব প্রাণ শুন হে দারুক। 

ছাঁড়যা বাঁহতে নাবি বিদবধে বুক ॥ 
বেবা জন কাঁবলেক অঙ্রনের দেব । 
নে পুবুষ দ্বেষভাবে মোবে দিল কেশ । 
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আচ্ছন্ন কাঁবল ধবা অসংখ্য পাতি 

অম্ব পঈঠে গজস্কম্ধে কেহ কেহ বথে। 

গগনে পতাকা উডে আকীর্ণ ধূলাতে ॥ 

বথেব চাকাব ধ্বান ঘোডাব 1হগাব। 

হাঁন্তব নিনাদ কত বাজে দামা ভোঁব ॥ 

যান্রাকালে সং্রক্থল অনূকূল বাধ 

দক্ষিণে গো মৃগ 'ছ্বিজ বামেতে 

গোমাধু | 

অজ'ন ডাকা আগে সাতাকবে ক । 

গোবিন্দ থাকিতে মোব কাবে নাঃ 
ভন্ন॥ 

মহাকোলাহল শান সাজে কুবুসেনা । 

বঝাজাব আদেশ পায়্যা বাগায় বাজনা | 

দ্রোণ অম্বখমা কৃপ কর্ণ ভযাবগ্রবা। 
দুর্যোধনে বেডে চলে বড পাব শোভা ॥ 
শতাকাষ কাঁব যাষ গগন আছন্ন। 

ধবাতল টলটল হল্য ক্ষুব ক্ষুপ্ন ॥ 

দ্রোণ কষ তেজ ভষ শুন জযদ্রুথ । 

'গাণ্ডবেব আঁজ বণে মবণেব পথ ॥ 

অগ্বথামা কর্ণ বিকর্ণ ব্ষসেন। 
ভুবিশ্রবাষ তারপব ডাকিষা কহেন। 

এক লক্ষ লহ অধ্ব ছয অযৎ বথ। 

আজি জানা যাব বণে যে যাব মহৎ | 

চোদ্দ হাজাব সাথে বাথ মাতা হাতি। 

একাশি হাজার লহ সন্দর পদাতি॥ 

ছযটা ভাম্ডাব লহ ধর্মপথ দেখ । 

প্রাণপণ কাব সর্বে জযদ্রথে বাথ ॥ 
বাঁর সব ক্রমে বাখে শকট ব্যহ বেডে । 
বাইশ ক্রোশ দার্ঘ বাহ দশ ক্োশ 

আড়ে॥ 
ব্যহ মাঝে পদ্মগ্থভ' ভেদ জানে কেহ। 

পদ্ম গভে' তাবপব কৈল শবা নযাহ। 

দেখাদেখি মাখামাথ সেনা সেনায়। 

দুদলে বাজনা বাজে নাচিযা বেডাষ। 

লাফালাাফ কবিয়া পড়বে ঝাঁকে বাঁকে । 

কোথাবে অন কৃষ্ণ বাহ; তংল্যা 

ডাকে ॥ 

আগ্বাইধা আয় দোথ কোথা বৃকোদব । 

আজকাব সমবে পাঠাব জম ঘব ॥ 

কাঁপল অঞ্জন বাঁব অন্তকেব গ্রান্স। 
সমবেব মাঝে যায্্যা গান্ডীব ঘুরাধ ॥ 

গোবিন্দ গাবাঁথ যাব তাব ভষ কিবা । 

বথেব উপবে যেন সর্ষ পায় শোভা ॥ 

গাণ্ডীবেব ধ্বান আব কাপব নিনাদ। 

কূবু সেনা কাঁপে ন্রাসে গাঁণল প্রমাদ ॥ 

কেহ কেহ ভ্রাস পাষ জ্ঞান কাব হত । 

বথেব উপবে মৃছণ যায় শত শত।॥ 

বায়ু জান চলে বেগে অজননেব বথ। 

ক.বুসেনা 'দিষা হানা আগলিল পথ ॥ 

একা বার প্রবেশ কারল ঘোব বণে। 

অজএনের মস্তক আছন্ন বাণে বাণে। 

বাণ খাল্ন্যা ধনঞ্জয় বুঝে বণমতো । 

কাব হাত কাব পা কাব কাটে মাথা ॥ 

বাণেব উপবে বাণ হল যেন বর্ধে। 
বম" ভোদ মম ছোঁদি বন্ত ধারা উঠে। 

হস্ত পদে মাথাষ আছনন ধরাতল। 

বুক ফাট্যা মবে কত কব্যা জল জল ॥ 
বাজসেনা সকল যোদক পানে চায়। 

সেই 'দগে অজনেবে দেখিবাবে পায ॥ 
কেহ বলে বণমাঝে 'ফিব্যা দেখ ওই । 

পার্থ আল্য মৃত্য হল্য সত্য কথা কই ॥ 
লাগিল বেবাঁট ঘোব অজনেব ডবে। 
আপনা আপনি কাটাকাটি কব্যা মরে ॥ 

ইদিকে মাবয়ে কত ঘোড়া নাঞ চলে। 
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তম শাখা প্রাণ তোমাদের বই নই ॥ 

[ক করিব অন দর্জয় যুষ্ধপতি। 

সতত তাহারে রাখে গোবিন্দ সারাথ | 

দশ বিশ জন রণে পদাতিক মল্য। 

মাঁরলাঙ গ্রার্ণে তাবে গলাইঘা গেল। 
ভাবনা করহ দূব আর বত মা । 

আম বৃদ্ধ গতহীন না করিলাঙ 
পিছা | 

দূু্ষেণধনে দ্রোণাচীর্য আম্বাস কাবল। 
অক্ষয় কব রঙ্গ সূত্র বান্ধাইল | 
ও কবচ পর্বে ইন্দে শিব দিধাছল। 
কধ্চ পরিজ্া ইন্দ্ু বারে রণে মালা ॥ 

স্থবানুর বক্ষ রাক্ষস কৃাজধনে । 

জয় যায়্যা কর রণে কেবা তোরে 
[জনে ॥ 

কব পারিধা বাজা পুন গেল বণে। 
এথা ॥ 

ব্যহমুখে বুঝে পার্থ আচাষের সনে ॥ 

যাঁধান্তব শৈলে রণ হস ঘোরতর । 
দুঃশাসন স্যত্যকিতে প্রবল সমর ॥ 

নকুল সহদেব যুঝে শকানিব লাথে। 

অলায়ুধে ঘটোদরে রণ হাতে হাতে। 
যুঝয়ে বিন্দনবীবন্দ গবরাটের সঙ্গ | 
অলপ্বুষে কুতীভোজে নাই দেই ভঙ্গ । 
হইল ত্মূল রণ ভাগ দ্ষোধনে। 
দোহার সমান তেজ কেহ নাঁঞ গজনে । 

অদ্বথাম। কর্ণ ব্যহের পদ্ঠে দেশে 
থাকে। 

সোমদত্ত কূপ আদ জয়দুথে রাখে ॥ 
রফতেব নদ বহে বদংধা পাল । 
অবসন্ধি নাঁঞ যে ধারণ করে তিল ॥ 
রথ বথী ঘোড়া হাতি পতাকা চামর। 

প্রবাল মূক;তা চুনী ঘন্টা যে ঘাঘব॥ 

বসন ভূষণ বণে শোভা পায় কত। 

গাঁড়নাছে রাশি বাশি অস্ত শম্ব বত ॥ 

মড়াব উপবে মড়া পর্বত প্রমাণ। 

শাল গৃধনী কত ভরামগ্না বেড়ায ॥ 

কোন খানে পাঁড়ধাছে বাঁশবাশি আতি 1 

কোনথানে হন্ত পদ কোনখানে দাত | 

কোনখানে ঘোব বণে লক্ষ লক্ষ শির। 

কোনদ্থলে অধ,ত অধত মহাবীব ॥ 
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ঘোব অন্ধকার কাঁপে দিনমণি ভ্লাসে ॥ 

বথে হত্যে সন্ধি পাধ্যা অজন নামিল। 

ঘোড়ার গাষেব বাণ কষ বারি বল্য | 

কৃপাময় মন্দুবাণী কহেন অজনুনে। 

ঘোড়া যত বুক ফাট্যা মবে জল বনে ॥ 

গোবিন্দেব বচল শ্বনিঞ্া বীরবব। 
রণমাবে অস্দ্রে কুড্যা ছিল সবোববে | 
হংস কাব্ড আঁদ ডাকে শত শত । 
প্রফুল্ল পঙ্কজ সবোববমাঝে কত ॥ 
গীঁধষ সমান জল মৎস্য কর্মে পূর্ণ । 
অধ্ধে জল পান কৃষ্ণ কবাইল ত্ণ ॥ 
সাধ্বাদ অজনেবে দিয়া কৃফ হাসে 
ভারত প্রসঙ্গ 'ছ্িজ কাঁবচদ্্ ভাবে ॥ 

অজ?ন ও দর্ষোধনের যাদ্ধ 

বৈশম্পাধন বলে বাজা কহি গাঁবশেষে 

গুনব্পী জোড়ে ঘোডা পার্ধের 
আদেশে । 

শংখ পরীর রণে পন গেলা মহাবীর 
জয়দ্রথে বিনাশিতে মাত কৈল গ্থব | 
জয়দ্থে বাঁধবারে বায়পথে যায়। 
দ্রোণাচা হেনকালে রাজারে দেখায় 

৯৯৬ 



'গুবুব পাইগ্রা সাধ আগুলিল পথে। 
ঠেকাঠোক মিশামিশি প্রা বথে বথে। 

অজ+ন হাঙ্গাব বাণ দুর্মোধনে মালা । 

কৌববের সেনা বলে বাজা পাবা মল্য | 
দূর্যোধন বলে পার্থ পলাইবে কতি। 
কেমনে বীচায আজ গোবিন্দ সাবাথ | 

হাতাহাতি দুইজনে হল্য ঘোব বণ। 

কোপ কার অজ্নে কহেন দুযোধিন ॥ 
যে সকল অস্ব পালি দেবতার ববে। 

বুক পাত্যা দিলাঙ অগ্ত্র মাব দোখি 
মোবে। 

ধনু হাতে দুযেধন গর্জে কৃবৃপাঁত। 
জানিব তোমাৰ বল পালাইবে কাতি। 
দূর্যোধন চাবিবাণ মারিল ঘোড়াহ। 
তবপব দশ শব শ্রীকফেব গাষ ! 
গোবিষ্দেব কাটা পড়ে হাতেৰ চাবুক । 
অজন বিদ্ধষে শব না হয় বিমুখ | 

অজজঃনেব বাণ তার অস্রে নাই বাজে । 
গালি দিষা মহাবাজা দর্যোধন গাজে | 

সাসন্ধ্ কানন গাব না ধরে টান। 
অজংন হাতাস কবে ব্যর্থ গেল বাণ! 

কুক কহে দোণাচার্য কবচ বান্যাছে। 

সৈই বলে বণস্থলে কুমন্ধী আস্যাছে। 
দূর্ষোধনে ছাড্যা চল মোব কথা বেদ। 
ঘাবুণ কব যেন না হবেক ভেদ | 

যুবতী প্রা আলি লাজহা দিষা গাষ। 
কবতলে মারে বাণ ভ্পাঁত পাছহায । 

দুরষোধনে জানঘা অজ্ন বার গেল। 
দ্রোণাচার্য সাতাকিতে ঘোব বণ হলা ! 
লাতাকিব হাতে দ্রোণ হল্যা পবাজষ। 

ব্যাসেব আদেশে দ্বি্ কবিচন্দু কম | 

মহাভাবত 

অযুর বব 

সুদর্শন কবে বণ সাত্যকির সাথে। 
সুদর্শনে বধ কাঁব চালাইযা বথে | 
সাত্যাকব রণে কুবু সেনা ভঙ্গ দিল । 

হেনকালে সেই স্থলে ঘ্রোখাচা' আল্য ॥ 
আকর্ণ পালিত শ্যাম বয়স পঞ্জাশতি । 

রণে বদ্ধে যোল বংসরের পৃব্ষ 
আকুতি ॥ 

সুধ্যগন যুদ্ধ করে আচাধের সাথে । 
খড়গ ধাঁ লাফাক্প্যা উঠিল তাব বথে। 
দ্রোণেব কাটিতে মাথা কবে অন্যান । 

দোণাচার্ষ বৃকে তাৰ মাবে জলী বাণ | 

বাণ খায্র্যা লাফ দিযা পড়ে নিজ রথে । 

পূন দ্রোণে বিন্ধে বাণ বিনাশিল 

নুতে॥ 
ভাঁমে কর্ণে দৃই বাঁবে ঘোর বণ হয় । 
সাবাঁথ পাইল মোহ কর্ণ প্বাজষ | 

ভ্বিশ্রবা ডাঁকিষা কহেন সাত্যাকবে। 
চবাঁদনে দেখা হল্য খা বুলি 

তোবে। 
এত শান সাতযকি ডাকিয়া তাকে 

বয়। 
কোন তুচ্ছ কেবা ত& তোরে নাঞিঃ 

ভব! 
গবল্পব বাণ বৃষ্টি দুবন্ত সমবে। 

কূঞ্জরীব লাগযা বুদ্ধ কুঞজবে কুঞ্জরে | 
দুই জনে ঘোর বণে হইলা দিব । 
অন্দে অন্ত তারপব যুঝে হাতাহাতি | 

কেশে ধার পাডে তাবে মস্তক ঘুবাষ। 
হান্গিত কাঁবয়া কৃষ। অজনে দেখায় । 
সাধবাদ দিষা তাবে ঘোর বাণ এড়ে। 
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মহাভারত 

খঙ্োব সমেত তাব বাহ: কাট্যা পাড়ে | 

অদুশ্যে কিবট কাটে অবনগ লোটাষ । 

সাত্যাকিবে ছাড্যা দিতে উভ্বডে ধাষ ॥ 

নিজ গনচ্তব অজ্ঞ কি বালব 
তোকে। 

অন্য সঙ্গে ষূদ্ধ বাণ মাবাঁল আমাকে | 
অপ্ঠজ্ঞ হইয়া কব অসতেব প্রায় । 

যুধিষ্ঠিবে কি বলিব জিতে না জ যাষ | 

সাবথ গোবিন্দ তোৰ কুমন্তণ দুজনা। 
ডাক্যা যাঁদ মাবাঁথস জানিতাও 

গদশানা | 
এত বলি বাণ পেল্যা মাবে বামহাতে | 
বুহ্মলোক প্রবোশল না বাজিল বথে। 
বাণ এভা বাহ [ তুলা ] চাষ সৃষ 

পানে। 
কৃষ্ণাজ€নে লিন্দে সর্বে' বহে অনশনে | 
অজ+ন বলেন পাপী মন্দমাতি খল। 
ধর্মাধর্ম নাও জবান পালি প্রাতফল। 
গাথ কহে আমাৰ প্রতিজ্া সবে 

জানে। 
মোব প্রিষ আমাব সাক্ষাতে যেবা 

হানে | 
গাশ্ডাব ধারা আমি অহংকাব কাঁব। 
এ কথা সভাই জানে তারে আমি মারি] 
সাত্যকিব অস্ত্র নাঁঞ তোব খঙ্জা 

হাতে । 
কাটিস আমাব বন্ধু আমার সাক্ষাতে | 
অস্ত শদ্ব সাঁজনছডা বালক 

আমাব। 
অন্যায় বাধয়া লাজ না হল্য তোমাব। 
অজনের বাক্য যেন শেল বাজে ব্কে। 
মৌন ব্রত মোহ পাধ্যা থাকে 

অধোমখে॥ 

২ 

অজ:ন কহেন স্বর্গ করহ পধান। 
শাবি উশপনিব অন্তে পালা সেই স্থান 
গোবিন্দ কহেন বাব দব কব শোক । 

মোহ তোঁজ মহাবাজ যাহ যমলোক ॥ 

অধ্বখামা কপ মানা কবিতে করিতে ॥ 
ভাঁবশ্রবাব মাথা কাটে ভীমেৰ ইঙ্গিতে ॥ 

ঈঞ্জপ্ন কহেন নিন্দা কবে সর্বজনা। 

কোধ দঃখাজিতি বড় হল্য তব সেনা ॥ 
অধ্বখামা কূপ কহে অধর্ম কাঁরলে। 

কোপ কাব সাত্যকি কহেন হেন কালে । 

কাট্যনা কাটানা ঘবে মোবা সভে বলি। 
তথাপি দাব্ণ দুষ্ট অভিমন্য মালি | 
কাটিতে কবেন মানা ভ্বিশ্রবাব মাথা ॥ 
অভিমূন্য বধকালে ধম" ছিল কোথা ॥ 

এত শুনি সভাই হইল পবাভব। 
সাত্যকিব কথা শুনি হইল নীবব ॥ 

অজদন কহেন প্রভু ভকত বংসল। 
আমাব প্রতিজ্ঞা আজি কবহ সকল। 
ত্ববাধ চালাহ ঘোড়া প্রভু হাধিকেশ । 

সৈপ্ধবে বধিষ্না আমি দ-র কাব কেশ । 

আমাবে বাঁচাত্যে সে তোমাৰ আছে 

চিতে। 

অরদ্ুথে দেখাঅ পূর্ষ থাকিতে থাকিতে ॥। 
শুন বাজা নিবেদন কাঁব পদতলে । 
এইসব কথা জয়দ্রথ বধ কালে ॥ 
কর পাণ্ডবেব সেনা সর্ষ পানে চাষ । 
শন ভ্প বালা প্রোট়া যুবতী প্রাষ ॥. 
বালা স্ব বলেন সূর্য থাবুক থাকৃক। 
প্রো যুবতী বলে তওকাল ডুবৃক॥ 
হেনকালে অজনেব বথ বেগে যাত্যো। 
দুধে ধন কণ' আদি আগুলিল পথে ॥ 
দু্ষেণধন কণে* বলে কিবা আব দেখ । 
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দণ্ড চাবি প্রাণ পণে জন্্থে বাথ ॥ 

অঞ্জন মারব পৃড্যা সূর্ধ অস্ত গেলে । 

হত কণ্টকাবলী ভগিব বাহুবলে | 

প্রতিজ্ঞা কবিল প্প্থ আপনা 
নাশতো | 

কৃষ্ণ বিষু কি কাঁবব এই যাধ মাতে ॥ 

অধ্বথামা আন তচাঘ আব দঃশাপনে | 

জষদ্রথেবে দা মোবা ক কবে 

অজঞন | 

বাজা কষ দণ্ড দুই ঘুঝ বাঁববব। 
নামিঞ্কা পড়িল সর্ আব নাঞি ডব। 
শুন কর্ণ হুক তৃগি থাক এই পথে । 

অধ্বখামা শৈল নপাঁতবে লহ সাথে ॥ 

কর্ণ কহে স্বাব আগ যাতো পাব 

ছাড়া! 

শবজ্ালে আঁববত ভীগ দেই পণডা | 
এত বলি ঘেবে বণ কর্ণ ভীম হয । 

শৈল অন্বথামা দোহে স্থিবতব নষ ॥ 

অজ*ন এডয়লে বাণ পড়ষে ঝনবন। 

হাতি ঘোড়া বথ কত কাটা যায় সেনা ॥ 

অজ-ন ডাকিয়া বলে কি হল 
গোসাঞ্ছি। 

কোথা গেল জয়দুথ দেখা নাই পাই । 
ঘোর অদ্ধকাব সূষ্টি কৈল নাবায়ণ। 

দি নাঞ কবিলেক মর্য আবরণ ॥ 

কৌববেব সেনা বলে সূর্য অম্থু গেল । 
প্রাতিজ্ঞায় পবাজয় অজর্ন মাঁবল ॥ 

দামা ভেরী বাজে কত জষ জব রোল । 

কোলাহল বিনে আব নাই শুন বোল! 
গ্রতিভ্ঞা বাখিলে ধনা ধনা নূপরবে। 
বাঁচাইলে জযন্ুথে যমেব গোচবে । 

[নিভব হইয়া সবে কেহ নাচে গায়। 

১৭৯৯ 

মহাভারত 

ব্যুহ ভাঙা গেল জযদুথ বাহিবাষ ॥ 

অন্ধকার ঘচাইঘা দিল নাবাষণ। 
ঝলমল কাব উঠে বুবিৰ কিরণ | 

হেনকালে শুন বাজা দর্বে ভব পাষ । 

জধদ্রথে পুষ্ট বাখা চাবিজন ধায় ॥ 
দুষেনধন দ্রোথ কপ শৈল নপবর। 

চাবিপাশে পাথে" বন্ধ্যা কাঁবল জজবি ॥ 
অনল সমান বণে অন কৃপিল। 
দশ শবে যত বাণ ছেদন কবিল। 

বাকুল হইল সেনা অজ:নেৰ বাণে। 
অজ্ঞান কাবিঘা যায় জধদ্রথ পানে ॥ 

গোবিন্দ আদেশে ধনজষ অতি কোগে। 

কণ' দুষেশধনে গজ্্ছ কবিলেক কৃপে ॥ 
শৈল আদ গোবিন্দ ফোগেতে গোহ 

দল 
কৃষেব মাধাষ সর্বে অচেতন হল ॥ 

দেখাদেখি ঘোব যুদ্ধ জযদুথ লাথে। 

ঠেকাটেকি মিশামিশি হল্য রথে বথে। 

হয নাঞ হবেক নাঞ্চি হেন ঘোরে 
বণ। 

গাণ্ভীব ধনুক ধরি ু ঝে দুইজন | 

ঠনঠান বনঝান বাণের নিনাদ । 
দুই দলে পড়ে সেনা গথিল প্রমাদ । 

মৃত গজযুথে যায়্যা ভয়েতে লুকায়। 

অগ্বেব ভিতবে কেহ মড়া দিষা গাষ | 
ধন্ঞজব ডাক্যা বলে শুন জযদুথা । 
কাব দয বাণে বাঁচা যাব কোথা ॥ 
ছয় বথী দ্লোণাচার্ষ বাক্তা তোর কথা । 
প্রাতিজ্ঞ কব্যাছে সর্বে বাঁচযকু আস্যা 

মাথা ॥ 
আভমন্য পত্র মালি অন্যায সমবে। 

তোরে পাঠাইব আজি বমেব নগবে ॥ 



মহাভাবত 

জধন্ুথ ডাকা বলে শুন ধনঞজষ | 

পাঁড়ঘা আমাব বাণে বাব বমালয। 

[ক কাবতে পারে তোব গোবন্দ নাবাথ । 

তোবে কবাইব আজ অভিমনযাব 
সাথী ॥ 

গাপ্ডীরের পৃজা কবি অজণনেব ক্রোধ । 

ঘুচাব বাছাব শোক লব তাব শোধ 

রগ্ধ অন্ন ধনঞ্জয় হাতে কবি 'নিল। 

জয়দেব জম্ম কথা গোবিন্দ বাঁলল | 

বৃধক্ষেন্ন পিতা উহাব মহাবাজা ছল ! 
গচবকালেব জযদ্ুথ নামে পত্র হলা | 

আকাশেব বাণী শুনি জযদ্রথেব পিতা । 

অলক্ষেতে বণে উহাব কাটা ঘাবেক 
মাথা ॥ 

ভূমে যাঁদ পড়ে মাথা কহে ভগ্ববান। 
তব মাথা ফাটিঘা হইব শতখান ॥ 

জধদ্রথে বাজ্য 'দিঘা বাজা গেল বনে। 
সামন্ত পণ্কেব বাবি বহে যোগাসনে | 

সাবধান হইয়া কাট শুন মযোব কথা । 
উহাব 'পিতাব কোলে পড়ে যেন মাথা | 
এত শুনি দিব্য অস্ত পুবিল সন্ধান। 
মাথা কাটা বঙ্গ স্দ্ে গগনে উডান ॥ 

বম্ধক্ষেত্রে বাজা সম্ধা কাঁব্তে লাগল। 
কোলেতে পাড়ল মাথা ভূমেতে পেলিল। 

কে বাঁধতে পারে ভাই কৃষেধ গ্রামতা । 
শৃতখান হয্যা তাব ফাট্যা গেল মাথা ॥ 

দ্োণ আদি সভাকার হইল বিস্ময় । 

কৃষ্ণাজ্নে প্রশংসা সকল বাঁবে কয 
তাবপব অজন ছাডএ সিংহনাদ | 
ভীম বলে যধাঙ্ধিবে ধাঁচিল প্রমাদ | 

বিপদে বাখিল কৃষ্ণ অজ:ন বাঁচিল। 
মেঘনাদে জানা গেল জযদ্রুথ মল্য ॥ 

মহা কোলাহল শব্দ শ্্জল ঘোবণ্য। 

বাজাব আর্দেশ পাধ্যা বাজাঘ বাজনা | 

দুর্ষোধন আদ কান্দে কবে হাষ হাধ। 

জয়দ্রথ মলা গোবিন্দেৰ মন্ত্রণাষ ॥ 

পশ্চাতে গ্রধ বত সব হল্য ব্য্ত। 

শোকাকৃল কুবুসেনা বাজা প্রায় ক্ষিণ্ ॥ 

আট আক্ষোহিনী তোমাব কাটাধ্যা 
জামাতা । 

অজনেব বাণেতে পাঁডল বগমাতা | 

এত শহান ধৃতরাম্ট্র স্য়েবে কয় । 

সেকালে বল্যাছি তো ধর্ম ততো জয় | 

এতদংরে জয়দুথ বধ হল সাধ । 

ব্যাসে প্রণামঞ্া 'দ্বজ কাঁবচন্দ্ গায় ॥ 

ঘ্টোধকচ বধ 

সঞ্জযেবে ডাক বাজা ধৃতবাস্ট্র বলে। 
ভবিশ্রবা জঘদ্রথ দুই বাঁব মল্যে ॥ 

তাবপব কি হইল কঁহিবে আমাবে। 

সগ্ুধ কয় দুধোধন কহেন দ্রোণেব | 

অঙ্জন তোমাব 'প্রঘ না মাব তাহাবে। 

আট অক্ষোহিনন সেনা কাট্যা জয়ন্্রথে 
মারে। 

জয়রথ বনে আমাব না বহে জীবন । 
পাণ্ডবেব বন্ডে তাব কবিব তর্পন। 

দ্রোণ কষ ভীমাজনের পবার্রম স্মব। 

বিদূর কৃষেব বাকা কেন নাঞ্িঃ ধর | 
সর্বনাশ কারল শকান তোব কোথা । 
পাশায় অনর্থ হল্য কেন ভাব বাথা ॥ 

কুগন্্ীব বুদ্ধ্য রাজা কালি কুকার্ । 
কৃষ্ণ বাক্য না রাখাল হাবাইলি বাজ্য ॥ 
ক অধ্বথামা শৈল আপাঁন আছি । 

তবে কেন জঘদ্রথে বাঁচাত্যে নারাঁল ॥ 
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মহাভাবত 

অন্ব্থামা লঙ্গে যুদ্ধ হয হাতাহাতি ॥ 
অশ্বখামা চু বাণে বথ তাব কাটে । 

ঘটোংবচ ব্থ ছাড্যা গ্রগনেতে উঠে ॥ 
ঘটোংকচ বলে আজি বাঁচা ধাঁব 

কোথা । 

দ্রোণী বলে কেবা শুনে বালকেব কথা ॥ 
অস্নু শস্ত বক্ষ বীঁব বাঁধ+ত লাগিল । 
বায: অগ্ে অন্বথামা উডাইঘা দিল ॥ 

কর্ণ ঘটোৎকচ ডাকে বীব দর্প কবি । 

ঘটোৎক্চ ব্ণে নামে সংগ্রাঘ কেশবা ॥ 

আট কোশ দীর্ঘ বথ চাবি কোশ 
আডে। 

মাধায িমণাণ কাব ঘটোংকচ চড়ে ॥ 

ধনবাণ ধব্যা কর্ণে ডাকে মাব মাব। 

কৃবু সেনা বলে কর্ণেব নাহক 

নিস্তাব | 

আগ্মিবাণ এড়ে কর্ণ মনে আরভিলাষণ | 
পোডাধা তোলে বথ কৈল ভগ্মবাশন ॥ 

রথ ছাড়ি বণে নামে সংগ্রাম কেশবাঁ। 

শত মাথা শতোদব নব দেহ ধবি | 

তাবপব হল্য ধীব মৈনাকেব প্রাঘ । 

অঙ্ুষ্ঠেব প্রাধ হযযা ভ্রমিষা বেডায ॥ 

সেনা কাঁপে সম্মুখ হইতে নাবে কেউ । 
বীবের তবঙ্গ যেন সমনদ্রেধ ঢেউ। 

পৃথিবী বিদাষ কাব ডুবযা থাকে জলে । 
পুন হৈম বথে চড্যা করণে ডাক্যা বলে॥ 
শন কর্ণ তোব বথে প্রতি পাল্যাঙ 

আমি। 
মোব খঙ্গাধাতে আজি কাটা ঘাবে 

তু ॥ 
চিন্রযোধি চিন্ন যধ্ধ ঘোব ভাব তাব। 

দেখিতে দৌখ'ত হল্য পবত আকাব ॥ 

রথ বথণ ঘোডা কাটে অধৃত অধুত। 

ঘোহ পাল্য কর্ণ প্রাঘ সমব অন্ভুত ॥ 
ইন্দ্র আদি বাণ পেলে প্নণ্ডবেব তবে। 

কুধৃসেনা ভঙ্গ দিল কর্ণ কিবা কবে। 
বথ পেলণ বথথ ভাণ্জ হরখিযা বেডাব। 

ঢুধাঢুঁ কবা মাবে মাথায গাথাব 1 
দশ বিশ হাতে ধব্যা তুলা দেই লাড়া। 

দুবে যাধা পড়ে কাধ হাতের ফেফড়া ॥ 

বেবাট নাসিল বণে ঘটোকচ ধাষ। 
কুবু সৈন্য কোলাহলে ভ্রমিধা বেডাষ ॥ 

ঘোডা হাত উট বীব উদ্ভু উদ্ভু 'গলে। 
চাঁঠাচাঁঠি কব্যা মাবে কাবে বুক হোলে ॥ 

প্রত সমান দেহ পাঁবসব বুক । 

বথ ব্থী হাতি !গলে পশ্যাব্যা মুখ ॥ 

দুষ্ণেধন দ্রেণ আদি পাঁডিল ফাঁফবে। 

কংবংসেনা ভঙ্গ দিল কণ“ কিবা কবে। 

বাঞ্জা বলে পাছে গিলে শুন কণ" 

বীব। 

শত্তি পেলা দঃপ্র'য দাবৃণ বীবে মাব॥ 

কণ বলে ধার শস্তি অজ:নে তবে । 
শস্তি ছাড়া হল্যে পার্থ ঘোবে পাছে 

মাবে॥ 
রাঙ্ঞা বলে ঘটোৎকচেব হাতে যাদি জি। 
অজনে মাবিব সভে তাবে ভষ কি। 
শংন্যা কণ শেল নিল কাঁপে দেবগণ। 
পর্বত লমান হল্য ভীমেব নন্দন ॥ 
মংখ পসাধিয়া কর্ণে বীব দিল তাড়া। 

এড়ে কর্ণে ঘোব শঙ্তি দিধা বাহ্ 
নাডা॥ 

মাধা কাটি বক ভেদি স্ব চল্যা গেল। 
বুকোদবে ডাক্যা ঝীঁব পবাণ ছা'ডুল ॥ 
কদবসেনা জাত্যা পড়ে পর্বতে চূডা। 
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পঞ্চাশ হাজাব পদাতি হয্যা গেল গণ্ডা ॥ 

বাজা কর্ণে কাব পজা বলে নাধূবাদ । 

কৌববেব সেনাষ ছাডষে সিংহনাদ | 

ঘটোংকচ মলা ভীম বাজা শোকে 
আছে। 

অজনে কাহ্যা কোলে কৃষচন্দ্র নাচে ॥ 

সমুদ্রের ঢেউষে যেন ঘন নাচে তবি। 
িংহনাদ ঘন ছাড়ে নাচে দেব হাবি ॥ 
কেন নাচ বলে পা” ক'হ জোড় হাতে । 
শক্তি বাখ্যাছিল কর্ণ তোমাবে 

ঘাবিতে ॥ 

শোকে বাজা কান্দ্যা কান্দ্াা গোবিন্দে 

বলিল। 

ঘটোৎকচ বণে বহু উপকাৰ কৈল। 
গদ্ধমাদনে দুগ" স্থানে উব্ ধাঁব বধ । 
দ্রোপদীবে ঘটোৎকচ পিঠে কার বয় ॥ 
তাবে যত স্নেহ তত সহদেবে নয । 
ধঘটোধকচেব শোকে কান্দে ধর্মের 

তনধ ॥ 

ভীম ধুধিচ্ঠবে বুঝাইল গোঁবিন্দাই। 
কুপন্র নাঁশযা পালো ধনুম্ধর ভাই ॥ 
না শংনে কষে কথা অজ€নব বোল । 

ভূমে পাঁড় কান্দিষা কারল গণ্ডগোল | 

ব্যাস আসি যাাধাম্ঠাব বুঝাষ বলিল।' 
অজএনে মাঁবতে শেল কর্ণ বাখ্যা ছিল | 
শোক তেজি কুবূসেনা বিনাশ হবিষে। 
হইবে পাঁথকী পাঁত প্ণম দিবসে । 
এত বাল ব্যসন্বে হল অন্তর্ধান। 
ভাবত পুবাণ 'দ্বজ কবি চন্দ্র গান! 

দ্রোণ বধ 

[নিশা পাণ্ডব সাজ কৌববে বেডিল। 

মহা কোলাহল কেবা কাব অস্ধ্র নিল ॥ 

মহাভাবত 

গজকুন্তে নিদ্রা কেহ আছিল বিহরলে। 
সুনাগর যেন থাকে কামিনীব কোলে | 
দুই দলে কাটাকাটি রাজা কহে দ্রোণে। 
যুদ্ধ না কবিধা তুম বাডাল্যে অজনে ॥ 
দ্রোণ কহে শিব দত্ত বাজ্য পাধ্যাছিলি। 
গোবিন্দ হেলন কবি পব বৃদ্ধে গেলি ॥ 

তোব লাগ্যা দিব আম আপনাব প্রাণ। 

স্বণ“ সাঁজবা গা গু সমবে পথান ॥ 
দিব্য বথে চড্যা বাণে গ্নাবে পাশ্ডু বল। 
বাণ এডে গব্ যেন বাবষষে জল ॥ 

দুই অধৃত পাণ্চাল গুবু রঙ্গ অস্ত 
মালা । 

ধাঁধগণ দ্রোণাচাষে বহু দোষ দিল ॥ 

দ্ুপদ 'বিবাটে কাটে খুবপ্র বাণেতে । 
কোপে পার্থ যুদ্ধ কবে গুবুব লহিতে | 
কখন না হয হেন দেধাপুব নবে। 

গুবু শিষ্যে তেমন তৃমৃল যচ্ধ করে | 
যুধিঘ্ঠিব বলে হয নাঞ্ঃ কোন কালে । 
অম্বথাা মল্য কৃষ্ণেব আজ্ঞাব মবে 

বলে॥' 

দ্রোণাচার্ধ যৃধিম্ঠবে জিজ্ঞাসা কবিল। 

কৃষক কহে অন্বখামা ল্য বলা বল ॥ 

বাঁধাচ্ঠৰ বলে আমি ববং মবিব। 

মখ্যা বাক্য আঁম মেনে মাবতে 
নাবিব 1 

মানব দেশেব ইন্দ্র বদ্ধ নবপাঁতি। 

অশম্বথামা নামে তাব ভীম ঘাবে হাতি ! 

কৃ কহে ধল মল্য অন্বথামা হাতি। 

অম্বথামা হত রণে বলে নবপাত ॥ 

গজ যবে বলে বাদ্য মহাবোল হল্য । 
পত্র শোক আচার্ষেব হৃদঘে বাজিল | 

দ্রোণেব দেহেব জ্যোতি দুই সর্ষে 
প্রায় ।' 
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মহাভাবত 

সকল ছা'ডিযা মাত করে কৃষ্ণেব পায় । 

যাইতে পবম গাঁত দ্বিজবব দ্রোণে। 
আমি অজ্ন কৃপ কৃ দোখলাঙ 

নযনে। 

প্রাণ যাত্যে আচার্ষেব ধষ্টদযগ্ন উঠে। 
পাক দিঁধা বাম হাতে ধবে তাব জটে | 

অজন বলেন রাজা না কাট আচার্ষ 
মোব কাছে লধ্যা আসা হবেক অকার্য ॥ 
দ্রোণেব কাটিযা মাথা ধঞ্টদ্ম্ন গাজে। 

কোপে গেল্যা দিল মাথা তব 

সেনামাঝে ॥ 

পর্বে যধম্ঠিবেব বথ পহথ্দী ছাড়া 
ছল । 

মিথ্যা বাক্য কাঁহ ভূমে নামিয়া পাঁডল। 
আচার্ষে দেখিযা সর্বে কবে হাষ হাষ। 
কৌববেব মেনা যত কে কোথা পালান্ন। 
কপ কহে অশ্থামা শুন মোৰ কথা । 
তব পিতা বণে মল্য নেই তাব মাথা ॥ 
“বাপেব মাথা কোলে কাঁৰ কান্দে 

মহাবীর । 
অভিমানে ভমেতে পৌঁলিল ধনু তব । 

মযিঙ্গীবত মত্তাতঃ কেশগ্রহমবাপ্তমান। 
কথমন্যে কবিষ্যান্ত পুন্রেভাঃ 

পঠাত্রণঃস্থহাম- | 

অন্যে আব পদুন্রে কেহ না কব্য বাসনা । 
«এ কলঙ্ক মোব বড় বাহল ঘোষণা ॥ 
দন বাজা দুর্ধোধন পুবষাথ কিসে। 
আমি জিতে বাপাব ধারল শন্ত; কেশে ॥ 
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সন্মুখ লমবে মল্যে যাষ ত্ব্গপুব । 
যম জিন্যা স্বর্গ গেল্যা আমাব ঠাকুব ॥ 

অশ্বখামা কয় অশ্রু মূছিতে মুছিতে | 
প্রাতিজ্ঞা কবিধা বলি সভাব সাক্ষাতে ॥ 

ধূষ্টদ্ায় শিখণ্ডগকে খজ্গেতে কাটিব। 
পাণ্ডবেব বংশ যত সকল মাঁবব ॥ 

তবে যাঁদ পাশ্ডুবংশে বাখে ভগবান । 

পুথবীতে নাঞ বব ধাব স্ব্স্থান ॥ 

এত বলি অম্বখামা অহংকারে গাজে। 

শংখ ভেবা ডাশ্ডম পনব কত বাজে ॥ 

পার্থ রাজায় বলে ঘ্োণী কাঁবলেক 
পণ। 

ধষ্টদুযমুধ কেবা বাঁচাব জঈবন ॥ 

অধ্বথামা লঞ্গে য:ছধ কবিতে নাবিব। 
রাজ্য লোভে গুব্বাধ নবকে ডুবব ॥ 

ভীম বলে পার্থ আব সহা নাঞ যাধ। 

1কবা বল বাবে বাবে সন্বযাসীব প্রান ॥ 

কৃষ্ণ ছাড়ি অধ্বথামাব স্তব উচিত নয 
কোন বীব অম্বথামা তারে তোব ভষ ॥ 

সভে থাক গদা হাতে একা আমি যাব। 

গদাঘাতে যমেব মাঁন্দবে পাঠাইব ॥ 
ভঈগেব গঞ্জনে উঠে দূন্দুভীব 

বাজনা । 
অবহার আপিয়া বালল কুরঃসেনা ॥ 
কৌরব পাণ্ডব যে যাব 'শাবরে আইল । 

পশ্চিম সাগরে সূ্ষ' অন্ত গাব পালা | 
দ্োণ পব এত দুব কাকন্দু গান্ন। 
ধন পাত্র পায় সেই থে জন গাও যায় । 



কর্ণপর্ব 

ভীগের সাত কর্ণেন বুদ্ধ 

বৈশন্গাষন বলে রাজা কাঁহ যে তোমা বথেতে রথেতে বদ্ধ হয গুজে গিজে। 

প্লোণের মরণে দূর্যোধন নিদ্রা নাই কোঁবব পাণ্ডবে বণ তুমুল হইল । 
ধায় ॥ রথ রথী গজ বাজি অনেক পড়িল । 

প্রভাতে কর্ণেবে রাজা কাব সেনাপাঁত। ন্েমধাঁত' সনে বণ কবে ভীমবার। 

পাণ্ডবে [জানতে চাষ কৌরবেব পাঁত॥ গদা ভাঙ্গা পেলে তাৰ পোলিষা 

জন্মেজগ্ বলে শুন জিজ্ঞাস তোমাবে | তোমব 

মূনিবর বিভ্ভারযা কহ দৌখ মোবে। লাফ দিষা উঠে রাজা গজেব উপবে। 

কর্ণ পাঁড়িতে বণে স্তয্ চলিল কলঁপয়া পবন নুত মারিল কুঙজরে 

ধৃতবান্ে প্রথম কাঁহতে লাগল ॥  ব্যাধম্ঠিবেৰ সঙ্গে বাজা যংঝে 

দুই [দন কাবিষা বণ কর্ণ বাব মবে । দযেশধনে |? 

শুন্যা ধৃতবাণ্ট্ ঝাজা হাহাকাব কবে। অজরনেব হয রণ সংশগ্তকেব লনে ॥ 

কান্দিযা আকুল হল্য কুধুনাবী ধত।  সাত্যকিব শৈল্য সঙ্গে বাঁজল সমব। 

মঞ্জয সান্ত্বনা কবে কয়্যা বেদমত ॥ সাত লক্ষ হাতি মাবে বাব বুকোদর | 

ধূতবাণ্ বলে কি কাবিল দুযোধনে । কোপে বাব বূষকেতু কণে'ব নন্দন । 

মহাবীব রণবাব পড়ে যর্দি দ্রোণে | [সিংহ সম পবাকম ভীমের সঙ্গে বণ ।. 

ভাস বিদুবের বাক্য পত্র না শানল। বষসেনে ভমে পাড়ে গদাব প্রহারে। 

তখন জান্যাছি আম কুবুবংশ মলা | লাফ দিদ্না উঠে তার হাতির উপবে ॥ 

অন্বথামা আদি করি দুষেখধনে কষ ।  বৃষকেতু তাহা দেখি ভীম প্রাত ধায় । 

কর্ণেসেনাপাঁত কবি বুদ্ধে কর জয 1 গাদা মারি ভীম তারে ধবণ লোটার ॥ 

মন্ত্র কন রাজাব লাখে মনে । বণে ভঙ্গ দিলা সেনা পাছ? নাই চান্ন। 

কর্ণে অভেষেক কবি সাজিলেক রণে ॥ তা দেখিযা আতি কোপে কর্ণবীব ধাষ | 

বণমাঝে যাধা বাজা কহে কণ'বীবে। পাত্র শোকে ক্রুদ্ধ হয্যা কণ: বীববব। 

ঝাট ধর্যা দেহ মোবে বাজা ধূধাঁষ্ঠিরে | বাণে বাণে ভীম বাবে কাবিল জঙ্জব | 
মকব [ ব্যহ ] কার কর্ণ সন্মুথে ভাঁমের গলাঘ ধন্ক 'দিধা চাপে 

বাহল। কক্ষতলে । 

অর্ধচন্দ্র ব্যহ করি অর্জন গাঁজিল॥ চিব্কে ধবিশ্না কণ* তুবব তুবব বলে ॥ 

শংখভেরাঁ নানা বাদ্য দুইদলে বাজে। সমর করিতে আলে ক্যা পরিপাটি 
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+কে তোবে বাঁচাধ বুঝ মাথা যদি কাটি। 
কুস্তীব বচন কর্ণেব পড়্যা গেল মনে । 

তেশঞ ছাড়্যা দিল ভঈমে না বাঁধল বণে। 

দেখিয়া ভীষেব ভঙ্গ নকুল আইল। 
দূর্গ কৰা কর্ণবীবে কাঁহতে লাগিল ॥ 

তোবে কই ভঈম নই চোটায্যা কাটিব। 
তোবে মাবা অজর্থনেব বিপদ ঘুচাব | 
ভীম পলাধ্যা গেল তুঁঞ্ি আঁছস বাকি। 

সাহস কবিস কি সম্মুখে থাক দেখি | 

ছেল্যা হয্যা বীবপণা দেখাও আমাবে। 

না পালাল্যে পাঠাইযা দিব ঘম ঘবে। 
কাল সম কর্ণ কোপে বণে কেবা আটে। 
বথধ্বজ ধন? অস্ত্র বাণে সব কাটে ॥ 

গলা বসন দিয়্যা নকুলেবে আনে। 

কাটতে কুস্তীব কথা পড়্যা গেল মনে ॥ 
গমানজনাব সঙ্গে কর গিধ্যা রণ। 
প্রাণ লষ্য; পালা পাছে দেখে 

| দূষেশধন | 
কর্ণেব সমবে ভগ্গ দিল পান্ডুবল। 

জ দেখিষা দুযেশধন হাসে খল খল। 

ভীম্ম দ্রোণাদিব শোক সব পাশাঁবল। 
গাণ্ডবে জিনিব মেনে শন নিবাডল ॥ 

দৌঁথযা সেনাব ভঙ্গ অজন ধাইল। 
বুভ:ক্ষত সিংহ যেন মাতঙ্গ পাইল ॥ 
যত বাণ এড়ে কর্ণ অজএন 'বিনাশে। 

রাঁবব কিবণে যেন শিশির নিবাশে | 
অগ্$নেব বাণেতে আচ্ছন্ন বধিতল। 
বণে ভঙ্গ দেই কত কোববেব দল ॥ 
কৌবব পাণ্ডব যম্ধ কে কবে অবাঁধ। 

বণে ব্য্যা যায কত বকতেব নদ | 
'দিনান্তবে গেলা সভে আপন শাববে। 
কবিচন্দ্র ছিজ কহে বন্দিষা ব্যাসেবে | 
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মহাভারত 

করে রথে শল্যর লারথ্যগ্রহণ 

কর্ণেব নাহতে বাজা শাববে বাঁসল। 
পবাগধ পাধ্যা কাহতে লাগিল ॥ 
অন্রঃনেব বাণে সবাব জজ'ব শবীর। 

বণে ধব্যা তুমি ভাল 'দলে যঃধাষ্ঠব | 
দুযোধনেব মুখ হোবি কণণ কোপে 

কয়। 

কোন তুচ্ছ ধনঞ্জষ ইন্দ্র নাঞ্ি ভয | 
মোবে মাযা দিক়্যা কৃষ্ণ অন্ন বাঁচায় । 

জান! যাবে কাপি বণে কে বাচা তাষ ॥ 

বিজষ ধমক গুবু ভগুবাম দিল। 

যে ধনুক ভূগুবামে ইন্প্র দি্যাছিল। 

সূ্ঘ-ঘোবে কবচ দিল ধ্জ তুল্য কা। 
বাঁচ্যা বূলে পার্থ কেবল গোবিন্দ 

সহায় ॥ 
মোব বথে শৈল্য সাবাথ যাঁদ হষ। 

অঙ্জনে মাবিতে পাবি কৃষে নাঞ ভয ॥ 
খৈলোরে কাহল গিষা বাজা দূষেণধন। 
কর্ণের সাবাঁথ হজ বাখ ধোব পণ । 

শৈল্য কষ কর্ণ হয় সূতেব নন্দন । 
তাহাব সাবাথ হব কাজ কি জীবন। 
মহাবংশে জন্ম আম তেমন রাজা নই। 
আপনাব তেজ গণ 'কছ তোবে কই | 
ন্িভুবন বিনাশতে পাবি আমি বাণে। 
অজনে মাবিতে পার গোঁবন্দের সনে। 
এত বলি কোপ কাঁব ঘবে চল্যা যাষ। 
হাথে ধব্যা দখযেধন শৈলোবে বুঝায় | 
বথা হতে দশগুণ বল ধাঁদ হ্য। 
'অহাবে সাবাঁথ কব দূষেদধন কয। 
মোব কুট বাক্যে যাঁদ নাঞ কবে ক্লোধ। 
হইব সাবাঁথ তাব তব উপবোধ ॥ 



এথা ! 

ইন্দে কৃষ্ণ মন্ম্রণাতে আন্ল্য সাক্ষাতে ৷ 

বশেষিষা কথ্যা দিল ক" পাশে বাতে ॥ 
দ্বিজ বেশে আলা ইন্দ্র কর্ণেব গোচবে। 
কবচ কুণ্ডল কর্ণ দান দেহ মোবে ॥ 

কবচ ক-ণ্ডল মোবে 'পিতা দিষাছিল। 

মনে মনে ভাবে কর্ণ ইন্দ্র পাবা আল ॥ 

ইন্দ্রে কবচ দিতে পিতা কবেছিল মানা । 

আঘ ॥ 

দশ্দণ্ডে কপতবূ এ কথাটি জানা ॥ 

জন্মিলে মবণ আপ্ছ অগ্র বা পশ্চাতে । 

রাহ্ষণে না দিব দান নাবিব বালিতে ॥ 
মনেতে ভাবনা কবে ক্তীব নন্বন। 
বিদ্বামিন্রে বাজা দিল জীমত্বাহন | 

সেই পুণো মহাবাজ গেল স্বর্গপুবি | 
কব্চ কৃষ্ডল দিব বৃথা ভাব্যা মাব॥ 
খপ্র বাণেতে গাষেব চর্ম কাট্যা দিল। 
কবচ কুণ্ডল লয্ন্যা শচীঁপাত গেল ॥ 
আকাশে দন্দুভি বাজে পুষ্প ববিষণ। 
কণ* সম দাতা নাগ বলে দেব্গণ | 
শৈল্যকে সাবাঁথ কাব কণ" বথে। 
সংগ্রামে পথে কৌববেব গেনা নড়ে ॥ 
যাত্রা কালে অমঙ্গল নানা বাদা বাজে । 
1সংহেব গন যেন কর্ণবীব গাজে ! 
কর্ণ বলে শৈল্য আজি দেখিবে নয়নে । 
মোব বাণে অন মাববে আজ বণে ॥ 
্জ কাঁবিচন্দ্র গায় ভারতের কথা ॥ 
কর্ণেধ কনে শৈল্যেব মনে লাগ্েব্যথা ৷ 

কর্ণ ও ঘাধাঙ্ঠবের ঘদ্ধ ও 

অজনকে য্যাধান্ঠিবের তিরদ্কার 

শৈল্য বলে অস্ত্য বাক সাহধাব নই। 

হংস কাক উপাখ্যান শুন কণ" কই 

মহাভাবত 

ভ্রলাধ নিকটে বৈসা ভাগাবান ছিল 1 
উচ্ছিম্টে কাকেব ছাএ ষতনে পাষল ॥ 

পোষা কাক বস্যা আছে সাগবেব তাবে । 

হংসষ্থে দেখ্যা কাক কহে তা সভাবে ॥ 
কোথা ঘব তোগাদেব ভাল্যা কেন মব। 
পাখ আছে তবে কেন উড্া যাতে নাব। 

উড্ভা ঘাবা গাড ঝড় হংস নব বলে। 
মান সবোববে ঘব ভাসি ঘোবা জলে ॥ 

কাক কহে শত গাতি আছএ আমাব। 

কোন গতে সমগ্র হইব পাব্রাপাব | 

উঁ্তন প্রা্তন আম স্মাত্ভন জানি। 

অলাক্ষিতে উড্যা বাব না ছ'ইব পান । 
আকাশে উচিযা কাক উড়্যা পাক বাধ । 
সঘুদ্ু হইব পার পাছ পাছ আয ॥ 
শত পাতে পাখায় গ্র্গন পথে উড়ে । 

কথোদুবে যাথ্যে জলে বেতার়্যা পড়ে ॥ 
হংস সব কাকে কহে পাঅ কেন বাথা। 
উীজ্ভন প্রাঙ্ডিব এখন সমজ্জিন কোথা ! 

হংসে ডাক্যা কাতব হইষা বলে কাক। 
সমূদ্রেতে ডুব্যা মাব মোব প্রাণ রাখ | 

গর্ব তেজ্যা কাক হংলেব চবণ ধাবিল। 

নকল হংস হাস্যা কাকে তটে তুলা 

দিল] 
অজনেব বাণে বিদ্ধ যখন হহীবি। 
কাকের প্রান্ত ওবে কর্ণ তথান জানাব ॥ 
কর্ণ কহে শুন শৈলা আমাব ব্চন। 

বিপ্রে কষ্যা গ্রেছে তব দেশে লক্ষণ 

উ'চ কপাল মাষা যত সব অমজ্গল। 

সরা খার্যা সদা নাচে পরষে কম্বল ॥ 
মদ্র দেশে মাতাল বলবে বতঙছ্ন ৷ 
তোচ্ছাব বাজা হঙ়্্যা কাঁস কুধ্চন £ 
তোব দেশে ভক্ষাভক্ষ নাঁঞক বিচাব। 

০৭ 



মহাভাবত 

এমন দেশের বাজা হয়্যা করিস 
অহংকাব | 

দুযেশধন বিবাদ ভাঙিল দোঁহাকাব। 
রণদ্ছলে গেল কর্ণ ডাকে মাবমাব ॥ 

যাধান্ঠব কহে পার্থে এবার লামাল । 

শৈলকে সাবাঁথ কর্যা কর্ণ বরণে আল্য ॥ 

স্নেহ হেতু ভম্ম দ্রোণ তোঁজল জাবন। 
প্রমাদ পড়িল আজ কর্ণ সনে রণ॥ 
ব্যহ কাবি সংশপ্তক সনে পার্থ ঘুঝে। 
দুই দলে গিশামিশি ধনধঃ দামা বাজে | 
যুঝে ভীম মহাবীব কর্ণেব নিকটে । 
সুষেণ কর্ণের পনর ভীম তারে কাটে | 

পত্র শোকে কর্ণ বীর বণে প্রবেশিল। 

পাণ্ডবেব সেনা বহ বাণে নিপাতিল | 
কোপে রাজা যুধিষ্তির নিল শরাসন। 
কর্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে ধর্মের নন্দন ॥ 
বজলম দশ বাণ মারে কর্ণবাীরে | 

মছিত হইয়া কণ পড়ে বথোপবে ॥ 
কর্ণেব শবীবে শুনিত বহে অনিবারা। 
হিমালয়ে গঙ্গা ষেন বহে জলধাবা ॥ 

হাহাকাব কুরুদল গরণিল প্রমাদ | 

পাণ্ডবেব স্নো এ ছাড় 'সিংহনাদ | 

চেতন পাইযে কর্ণ কোপ দৃষ্টে চাষ । 
ধন. ধব্যা বাণ মাবে ঘ্ধাচ্চিবের গা ॥ 
বুদ্ধ অন্ত্র হাতে নিল রবিব নন্দন । 

একবাণে জিনে পাণ্ডবেব সেনাগণ | 

যগান্তেব বম যেন কর্ণ ধনহদ্ধার। 

ধ্বজছন্ত কাটিয়া পোঁলিল ধন:ঃশর ॥ 

জদালাষ জঙ্গ'ব বাণে কাটল সাবাথ। 
ভঙ্গ দিল বণে যুধাষ্ঠর নবপাতি ॥ 

ধাধ্যা যাতে ধবে কণ ধমপুনরেৰ হাত ॥ 

পালাইয়া কোথা যাবে পাণ্ডবের নাথ ॥ 

বীবজনে কটু কভু না বলিহ রণে। 

ধর্মরাজে ছাড়্যা দিল কন্তীব বচনে | 
কর্ণ রণে পাশ্ডু সেনা পালা সমবে। 

ভঙ্গ দিল সেনা ভীম বাখিতে না পাবে॥ 

পুনু বধাষ্ঠব বাজা মাবে কর্ণবীবে। 

কর্ণ ॥ 

নারাচে রাজার তনু খন্ড খণ্ড করে ॥ 
গণ কর্ণ বাণ নিল দেখ্যা মন্ত্র রাজ। 

গাছে বাধান্ঠর মরে হইল অকাজ | 
ভাগিন্যাব দুঃখ দেখ্যা কর্ণবীবে কষ। 

ঘুধাচ্ঠরের গনে যুদ্ধ সমূচিত নয ॥ 
অন্রনেব সঙ্গে বণ প্রাতজ্ঞা কবিলি। 

আপনাব প্রাতজ্ঞা কেনে আপানি 
হাবিলি। 

শৈলোর কথায় কণ সেনা মুখে ধায়। 

অবসব পায়যা বাজা 'শাবিরেকে যায় ॥ 

কাল যেন কোপে কর্ণ কেবা তারে 
আঁটে। 

রথরথী ঘোড়া হাতি কর্ণ তারে কাটে । 
নকুল আকুল/হল কর্ণ বারের বাণে। 

সেনা পালাঅ সহদেব ভঙ্গ দিল বণে। 

মোর ভয়ে অন পালায়্যা গেল কোথা । 

অঞ্জন অজএন বল্যা ডাকে বণমাতা ॥ 

কণ কহে বণে পার্থ যে দেখাঅ মোবে। 

শত গ্রাম গ্রজ বাজি বথ দিব তাবে ॥ 

যে মোবে অর্জন দেখাঅ রণেব ভিতবে । 

সোনাষ বাঁধাব তাব সর্ব" কলেববে ॥ 
যে সোবে দেখায আন্যা পার্থ ধনদ্ধরি। 

ছন্ন শত 'দিব তাবে প্রমত্ত কৃঞ্জব | 

রত্ব পূর্ণ রথ 'দিব স্বর্ণ বাশি বাশি। 

দুগ্ধবতী ধেন; দিব আব যত দাসী | 

অর্জন দমেত কৃষ্ণ সমরে নাশিব। 

২০৮ 



যত ধন জিন্যা পার সব তাবে দিব ॥ 
মন্ুবা্ কোপ করি কহে কর্ণ বাঁবে। 
গোবিন্দ সমেত পা মারাবি সমবে | 

অসব্য বন সহিবেক কোন ছাব। 
এক শূগাল দুই সিংহে কবিবে সংহার | 

ভুবন বিজই বাব ইন্দ্বে কুমাব। 
জগ্ং নাশতে পাবে কৃষ সথা যার ॥ 
শৈল্যেব শ:নিঞা কথা কর্ণবীর 

কোপে। 

অজন অজন বল্যা ঘোব শব্দে ডাকে ॥ 

কর্ণের গর্জন শ্ুন্যা গোবিন্দেবে 
ভাষে। 

সংশপ্তক ছাড়িয়া আইল ভীম পাশে । 
বূকোদর পার্থে সব কহিল কারণ । 
বাজাবে দেখিতে গেল নবনারায়ণ | 
রাজা বলে কহ ভাই মাল্যে কর্ণবীবে। 

শৃনিলে হইবে পাব দইখের লাগবে | 
যেখানে যেখানে যাই কর্ণে দেখি আমি । 
কহ ভাই কেন কব্যা তাবে মাল্যে 

তুমি । 
ভীম্ম দ্রোণ হত্যে কর্ণ তাপ দিল 

মোবে। 
বাণেব জবালাষ জল্যা মৃবি আইলাঙ 

শাববে | 
নংশখুক জিন্যা আলাঙ ভাঁমেব 

গোচরে | 
ভীমেব মুখে শুন্যা আলাঙ তোমা 

দৌখবারে | 
ভঙ্ব দিবাব নল ভাই ভামে গেনে 

মালি! 
কর্ণ ভযে কৃষ্ণ সনে পালাইফা আলি 
তোব জন্মাদনে দৈববাণী কহে দেবে। 

মহাভারত১৪ 

মহাভাবত 

পৃথিবী জীনএ মোবে বাজ্যভাব 
দবে। 

দেবেব ধচন মিথ্যা হইল সকলি। 

তুমি পাত্রে কৃন্তীবে পৃত্রিণী নাঞ্চি 
বলি! 

তুষ্টাব নিমণণ বথে বণ ভাঁব্ হলি। 
শন বধ্যা বাজ্য খণ্ড ভাল মোবে দিলি ৷ 

গ্বান্ডীব ধনুক তোব গোবিন্দ সাবাঁথ। 
হনুমান বথধ্বজে বথ বাউ গাতি ॥ 
এত দূবে জানা গেল তোব যুদ্ধের 

সীসা। 

অনোবে গাণ্ডাঁব দদিযা ছাড় বে গাব্মা। 

কোপে কম্পমান পার্থ বাজার কনে । 

ঘোব দৃষ্টে চাষ ওষ্ঠ চাপে ঘনে ঘনে। 

খঙজা ধব্যা পার্থ উঠে বাজারে কাটিতে। 
বালুদেব বান্ত হয্যা ধারলেন হাথে । 
গোবিন্দ বলেন ভাই এ কোন বেভাব। 
যে গা্ডীব ছািতে বলে মাথা কাটি 

তাব॥ 
জ্যেন্ঠ ভাবে কাট তুমি অনুষ্ঠিত ধর্ম। 
অজ+ন বলেন দেব কাব কোন কম| 
কাটা হতো আধক হয নিন্দা যাঁদ কব। 
নিন্দা কবে ধনঞয শুন বুধিষ্ঠিব 

কোশেক অন্তবে থাক শন্তররে পমবে । 
মহাবনবান ববং ভীম বলতে পাবে ॥ 

ভাত দাবা ধন ধবা পাশাএ হাবিলে। 
বনে ভ্রঘাইয়া পবেব চাকুবি অবালে ॥ 
তোব বুদ্ধে বধিলাম ধত গুবৃজন। 
তোব পাকে মল্য পাঁথবাঁব বাঙ্জাগণ | 
ভাষে নিন্দা কব্যা গলে খড়গ দিতে 

চাষ। 

আপনাব বড়াঞ্ঃ কব কহে ষনুবাষ ! 
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গহাভাবত 

আমাব সমান বীর কে আছে ভতেলে। 

নিবাত কবচে মাবিলাঙ বাহুবলে | 
খাণ্ডব দাহন ক্যা িনিলাও গন্ধর্ষে | 
শিব গঙ্গে ঘদ্ধে মোর ইহা জানে সবে | 
এত বল্যা বাজাব পাঁডল পদতলে । 
বাহু পশাবিধা রাজা কবিলেন কোলে ॥ 
অজন প্রাতিজ্ঞ কৈল গোবিন্দ গ্োচবে। 
আকার সমবে মারব কর্ণবীবে॥ 
এত গন্যা যুধাষ্ঠিব আনন্দ হইল। 
আশস কারয়া শিবের আম্রাণ লইল | 
অজঙনেব বচনে গোবিন্দ ঘোড়া জুডে। 
বাদ্য বাজে সুমন্গল দোহে বথে চড়ে ॥ 
বিশিখ লাবাথ গ্রাতি ভীম বব বলে। 
হেব দেখ অঙ্গন আইল বণছুলে | 
কর্ণ ভধে পাণ্ডুসেনা গৃপিল প্রমাদ 
হৈনকালে অজনের বাজে 'সংহনাদ ॥ 
নতুল সহদেব বার বকোদর কোপে । 
কোববেব সেনা যত নাশে লাখে লাখে 

ভাম। 
বথ পেল্যা বথ ভাঙে ভমে পড়ে বথী। 
ঘোডা পেলা [ঘোডা] মাবে হাথি 

পেল্যা হাথ । 
মবিন অনেক সেনা নাক অবধি । 
শাল ক;ক:বে খায় বহে বস্তনদণ। 
গ্রদা কাদ্ধে বকোদব আগাষ পাচ্ছায়। 

হাতাহাতি কথ্যা মাবে চাটাচাটি পায় ॥ 
তা দেখিষা মহাবাঁব দশাসন কোপে । 
ভণমেব উপব বাণ মারে লখে লাখে 
বাণ খায্যা ভাঁম ধাষ সংগ্রামের পথে। 
জটে ধৰা দুঃশাসনে পাড়ে রথে হতে ॥ 
পঠবের প্রাতিজ্ঞা পালি সর্কে চায়্যা দেখ । 
দুযোধন কর্ণ আদি কে বাখিবে বাখ। 
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রজব্বলা দ্রৌপদীরে সমাঝে আনালি। 
শুন পাপা সেই পাপে পবাণ হারালি॥ 

এত বলি খড়গাধাতে চিরে তার বুক। 
ধুকে বস্যা বন্ত খায় মাবিয়া চুমুক | 

বাক্ষণ আকাবে রন্ত বুকোদর খাষ। 

ভখমেব উপবে দশ সহোদব ধায় ॥ 
দশ মুণ্ডে বূকোদর মাবে গদাব বাড়ি। 

ভানু মাসের তাল যেমন যায় গড়াগাড় | 
ভাষেব মবণে শোক কবে মহাবাজা। 

হেনকালে আল পার্থ রণে মৃহাতেজা ॥ 

কর্ণে ঝলে শৈল্য বাজা চাধ্যা দেখ বথে। 
দেখহ অজ+ন ঝাঁব গোবিন্দ লাহতে | 
বব ডাক ডাকে কর্ণ ছাড়ে সিংহনাদ । 

গগনে দেবতগ্ণ গণিছে প্রমাদ | 

অন্তরীক্ষে কর্ণ পক্ষে বঙ্গ আদ ঘত। 

ববিব নম্দনেব জন্ব বাঞ্ছে আবিরত ॥ 

অজনেব জয় চায় ধত দেব মূনি। 

আপন পত্রের জষ বাঞ্ছে বজ্রপাণি॥ 

আপন পত্রের জয় বা দিবাকরে । 

দ্ধ জিজ্ঞাঁসতে গেলা বিধি মহেম্বরে | 
রঙ্গা শিব সম্বোধিয়া দেবগণে কয । 
আজি বণমাবে হব অজনের জয ॥ 
ক বলে অজ্ন আমাবে যাঁদ গাবে। 
গদ্ুপতি কহ কি কবিবে তাবপরে ॥ 
শৈল্য বলে তোব হবে অবশ্য মরণ । 
কষ্াজখনে বধিধা তুবিব দ্যযেণধন | 

পার্থ বলে কর্ণ যুদ্ধে আমি ঘাঁদ মবি। 
একেলা কর্ণেব বণে কি কারবে হরি॥ 
অভ্গনেব গুখ হেবি কহে জনার্দন। 
আম জিতে তোগাবে মারিবে কোন 

জন। 
তোমাৰ বদন হেব্যা সদা আমি আছি। 



ভুমি মলে এক দণ্ড আমি নাকি বাঁচি॥ 

কণ" পবে' চিন্ব কথা কাঁবচন্দ্ু ক । 

ক্ষে৭্রি হয্যা শুনে যদি বণে জয হয 

কে পতন 

কৌববেব দলে ধধ্ ধুধু দামা বাজে । 
কাংখ ঘন্টা আদি বাদ্য পাণ্ডব সমাবে | 
অজনেব বথধ্বজে বসে হন.মান। 

কণ* ব্থধ্বজ্পরি গজ অন-পান ॥ 
দেখাদেখি কৃষ্ণাজনৈ চাষ শৈল্য পানে। 
কণে বিনাশিতে কহে কটাক্ষেব কোণে 

অজনেবে কর্ণ বলে খব্জ্যা বাল 
তোবে। 

-গার্থ বলে কর্ণ আজ যাবে বমঘবে। 

ই বীব বধীব ডাকে মাব মার । 
বাধিতল আছন্ন বাণে ঘোব অন্ধকাব ॥ 

কর্ণেব কথা বৃকোদব পার্থে ডাক্যা 
কয়। 

যণ্ডতিল্যা বন্যাছিল সে কিছু স্মবণ 

হয 

গত পুত্রের সঙ্গে সারাদিন ঘৃ্ধ কব। 

মোবে ছাড়্যা দেহ কণে যাঁদ নাঃ 
পার॥ 

এজন কহেন আমি প্রতিজ্ঞা কর্যাচি। 

চাযা দেখ সতপনত্রে মাবিয়া বাখ্যাচি 

কোপে কণণ শত বাণ মারিলেক আটে। 

আশি বাণে কণ" তাৰ শত বাণ কাটে। 

বামেব শিক্ষা কর্ণ বাব বাউ অস্দ 

পেলে। 

চক্রাবতে” ফেবে বথ গগন মণ্ডলে ॥ 

হনুমান ধ্বজোপাব রথে ষদুবাষ। 
“তথাপি পাথেব রথ ভরমিষা বেড়ায । 

মহাভাবত 

কৃষ্ণ পদাধাতে বথ নামে ভূমিতলে । 

আপনা সামাল বল্যা ধনঞ্জয় বলে। 
কলোধ কব্যা বাণ মাবে পার্থ ধনূর্ধর | 

রথ বরা স:তে বিদ্ধা কবিল জরি | 

ক কুপিরা বাণ অজনেবে মাবে। 

অজ+নেব বথ পড়ে ক্লোশ নতন্তবে | 

চক্ষের নিমেষে রথ কৃষ্ণচন্দ্র আনে । 
পুনঃ পুনঃ চিন্ববথ কণ উভাষ বাণে। 

বাণে বাণে কৃষ্ণাজ্নে কবিল প্রমাদ । 

কতবার কর্ণে কৃষ্ণ কবে সাধুবাদ | 
সর্প বাণ কণ" ধাব সম্ধান পঠবল। 

অজুনে বাঁচাতে মদ্রবাজ নিষেধিল॥ 

1ফবা সন্ধান কব কর্ণ শৈল্য বাজা বলে। 

দুবার সন্ধান নহে মোব কর্ণ কহে 

শৈল] 

বাক্য না বাথলি বলা শৈল্য বজা যাষ। 
ফাঁফবে পাঁড়ল কর্ণ কবে হায হায় ॥ 

কণ” এডিলেক বাণ দেখ্যা চকপাণি। 
বিম্বস্তব রূপ বথে হইল্যা আপনি। 
ধবাতল দল দল হাঁটু পাতে হয় । 
ভূগেতে ঠোকল জংঘ ভব নাঞ সয | 

গোবিন্দে ভরে রথ হেটে নাম্যা পড়ে। 
অজ“নের মাথাব কিবাঁট কাট্যা পাড়ে । 
প্নর্বাব কর্ণে আস্যা সর্প কহে দ্রুত। 
অম্বসেন আমার নাম বাসুকির সৃত॥ 
মাব্যাচে আমাব মাকে থান্ডব দাহনে। 
এবাব সন্ধান কব কাটিব অজ্নে | 
প্রতিজ্ঞা আমাব একবার বাণ মারি। 

রণমাঝে অন্যেব সহায় নাঞ কাব | 

অঞ্রনে বাসক সত আপনি চঁলিল। 

গোবন্দের আজ্াঘ গড়ুব বাণে 

সংহাবিল। 

৯২১৯ 



মহাভারত 

রুদ্ধ অগ্দর বামের শাগে কণ" পাশবিল। 

মূনি শাপে রথ চক্র পাঁথবী 'গিলিল। 
চাকা তোলে বাণ মাবে ঘোড়াকে চালায় । 

শব না জুড়তে পুন বাণ মাবে গাষ ॥ 

পৃথিবণ গিলিল চাকা চাবি আঙুল 
জাগে । 

মম্মখ হইতে নাবে যত বাঁবভাগে | 

বিশগ্রে না মাব্য বাণ কণ পার্থে কষ॥ 

দশদ্নে মাবিলে বাণ ধমষন্ধ হব॥ 
কৃষ্ণ কহে ওহে যখন দ্রুপদেব সূতা । 

সমাঝে আনিল তখন ধর্ম ছিলেন 
কাথা | 

গাশ্ডবে পোড়ালো যখন করিগ্না যৌঘর। 

তখন ধম" কোথা ছিলেন এখন 

ধমেশ্বিব॥ 

এতেক শুনিএন কর্ণ দাবুণ বাণ এড়ে। 
অচেতন হয্যা ধনগষ বথে পড়ে । 

পাচ্ডুবর্গে হাহাকার করে সর্বজন । 

রথচক্ তুলে ওথা বাঁবব নন্দন ॥ 

চেতন কবায্লা কৃষ্ণ অজধনেবে বলে। 

এই কালে মাব বাণ ওই চাকা তুলে ॥ 
গ্াম্ডীবে জুড়িয়া বাণ কবেন নমস্কার 
মোর ভাগ্য থাকে ঘাঁদ কণ" বাবে মার ॥ 

অঞ্জলিক নামেতে বাণ যমেব মোসব। 
আলো কব্যা চলে যেন কোটি শশধব॥ 

কর্ণেব কাটিয়া মাথা পাডে ভূমিতলে। 

গোবিন্দ অজন বাঁরে কাঁবলেন কোলে | 

ইন্দ্র যেন বজাঘাতে মারে ব্রাসবে। 
কর্ণ তেজ প্রবেশ কবিলা 'দিবাকবে। 

মালশাট মারিল্না নাচএ ভীম বাব। 

মেঘের গর্জন জিনি গন গভীব ॥ 

পান্ডবেব সেনাষ ছাড়এ 'পিংহনাদ । 

কৌববেব সেনা কাঁপে গাঁণল প্রমাদ | 
শুন্য বথ লঙ্ন্যা শৈল্য বাজাব কাছে 

আল! 
কণ“ কোথা বল্যা বাজা ধুলাষ পাঁড়িল॥ 

হা কর্ণ হা কর্ণ ল্যা দুষেধন ডাকে। 

কোথা গেলে এ ঘোর সাগরে পেল্যা 
মোকে॥ 

শৈলা বলে আজ বাজা নিবাবহ রণ। 

অবহার আসিয়া বলিল দষেধন | 
কৌবব পান্ডব গেল যাব যে শিবিবে। 
নূর্য অন্ত গাব গেল পশ্চিম সাগরে ॥ 
যুধাঁষ্ঠব কোলে কব্যা ধনঞ্জষে বলে। 
আজি কর্ণে মাধ্যা ভাই মোবে 

বাঁচাইলে ॥। 

তাবপব য.ধিষ্টিব কৃষ্ণের আজ্ঞায। 

বণভ্মে দেখ্যা কর্ণে কবে হাষ হায ॥ 

বন্তান্ত শবীঁব তোমাব পড্যাছ ভূতলে। 

বণ কর্যা দ্বর্গ গেলে সাধু সাধু বলে । 
ধৃতরাণ্ট্ গাপ্ধার শানঞা শোক কবে। 

সঞ্জয় কাহয়া নীত বূঝাল সভাবে। 
কর্ণ পব" যেবাজন গায় গাষায় শুনে । 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায় সেইজনে॥ 
এই পর্ব যেবাজন গাষাধ সাদরে । 
বান ভূষা দক্ষিণা 'দিবেক গায়কেরে ॥ 

গধবা শুনলে হয় স্বামীতে ভকাঁত। 
বিধবা শ্গানলে কৃষ্ণপদে হয় মাত। 
ইহাব উত্তব গা শৈল্য পর কথা । 
দিজ কবিচদ্দ্র গান ব্যাসগুণ গাথা | 
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শলাপর্ব 

শকান বধ 

অন্মেজয় বলে মুনি কবি নিবেদন । 
কর্ণ মলো কি করিল বাজা দুধয়োধন। 
বৈষ্পায়ন বলে রাজা কবহ শ্রবণ । 

হা কর্ণ হা কর্ণ বল্যা কাঁদে দুযোধন। 

দ্রোণী বাক্যে দেনাপাত কবে মদদুবাজে । 
দন্দ;ভি দগড় দামা নানা বাদ্য বাজে 

হতে দ্রোণে চ ভীম্মে চ সত পত্রে 5 
পাতিতে। 

শাশঃ সর্বাণ: বণে পাথণন্ নিহনিষ্যাত 

মাবিষ! | 

হতে দ্রোণে হতে ভী্মে কণ" মহামৃতি। 
পাণ্ডবে জিনিবে শৈল্য আশা বলবতী॥ 
শেষ সেনা লধ্যা বৃদ্ধ কবে মদ্ুপতি। 
রথীতে বথীতে য্ধ পদাতি পদাতি ॥ 
অন্বে অন্বে গজে গজে মাহতে মাহূতে। 
পিতা পুত্র কাটাকাটি কবএ বুদ্ধেতে ॥ 
অজর্ন ভীমের ভএ সেনা ভঙ্গ দিল । 
সেনা বাহাড়িঘ্যা বণে শকুনি ধাইল | 
গকান ধারষ্যা ধনু বারষএ বাথ । 
পালায় পান্বেব সেনা লইয়া পবাধ | 
সেনা বাহযড়িষা পহদেব করে রণ। 
বাধে বাণে জর্জর হইল দুইজন ॥ 
খুনরে শকুনি পাশা কপটে খেলালি। 
বনে ভ্রমাইফ্কা বেটা বড় দখ দিলি ॥ 

হদেব মুল্ড কাটে ঘুচিল িপ্। 
পাঁপষ্ঠ শক্ন মলা পাশাব আপন । 

শ্রীযুং গোপাল সিংহ নূপ অবতংস। 

তাব শত; কর ধ্বংস | 

ল্যবধ 

যধিত্তির বাজা বলে তুমি কৌববের 
ছলে 

মামা ইয়া হলে কুরুপক্ষ | 
দেখাহ ধমেবি বল শত্রু পক্ষ রসাতল 

সারাঁথ গোবিন্দ মোব পক্ষ | 

এতেক শুনিএগ বাণী কহেশৈলা 
নৃপমণি 

ভষ পায়া শ্তব কব মোকে। 
ঠেকিলে আমাব হাতে আজি যাব হম 

পথে 
গোবিন্দ কেমনে তোবে রাখে | 

কাট্যা পেল কিসেব তোর মামা । 

কুষণ কহে বূধিষ্ঠিবে সাব পাপা 
দরাচারে 

তোমাব সাক্ষাতে নিন্দে আমা! 
শুনিএগ কৃষেব কথা খজ্াঘাতে কাটে 

মাথা 
ভূমেতে পাঁড়ল মদ্ুগাঁত। 

তাহাব অনুজ ধা ধূধাষ্ঠিব কাটে তার 
ধরণী লোটায় মাতা হাতি! 

কাটিধা শৈল্যেব মাথা ধর্ম ভাবে মনে 
ব্যথা 

বাজা বলে কাঁবলাঙ ক্কর্ম। 

কৃ কয তেজ শোক মদ্র গেল শ্বর্গলোক 
কহেন শংকর ক্ষোত্রু জাতের ধন ॥ 
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মহাজবত 

ভীম ও দুযেণধনের ঘোর গদাযদধ 

সংশথকগণ আব নাবাধণ' সেনা । 

ভামাজন মাবিলেক ছিল যত জনা ॥ 
একাদশ অক্ষৌহণী হইলা নিধন । 

কপ দ্রোণী কৃতবমণ বহে তিনজন ॥ 
সঞ্জষেবে দুষেধন কহে অনুতাপে। 

গাঁড়ল সকল সেনা কদ্ন্য মোব বাগে ॥ 

একাদশ চমভতখ পুতো দুযেধনভ্তব | 
গদামাদায় তেজস্বী পাতি গ্রান্থিতো 

ইদম* | 

জল স্তদ্ভ বিদ্যাবলে ডুঁবহা বাঁহল। 
কপাচা্ জিজ্ঞাসিতে স্জয কাঁহল | 
ধৃতরাষ্ট্র কহে কি করিল 'তনজন। 

সঞ্জয় বলে ইদে গেলা যথা দঃযোধন ॥ 

অন্বথামা কূলে যাষ্যা ভাকিতে 
লাগিল। 

শষ্দ অন,সাবে দুযেণধন উঠ্যা আল ॥ 
চারিজনে জড় আস্যা হলা ব্ক্ষমূলে। 
অম্বথামা মহাবাঁর দুষেণধনে বলে। 
পাণ্ডব সমেত আজ গোবিন্দ মাবিব। 
তিনজনে তবে গায়েব সাঁজননা ঘুচাইব 
রাজা বলে শান্ত আছি শয়নে রহিব। 
কালি প্রাতে যায়্যা সভে পাণ্ডবে 

মাবিব | 
এত শনি তিনজন যথান্থানে গেল। 
দুযেোধন প্নবাপ ইনে প্রবোশল। 
হদে প্রবেশিল বাজা দেখে ব্যাধগ্রণ। 
গগয়া করিতেছিলা ভমের কারণ । 
বাধ সব আস্যা তত্ব কাঁহল ভীমেরে। 
গসন্যে পাণ্ডব সাজ্যা গেল ই তবে ॥ 
যুধিষ্ঠির বলে কি করিব যদুবান়। 
জলে ডুব্যা খেল পাপা কি হবে উপায়। 

এত শুন্যা গোবিন্দ কহেন যৃধিষ্ঠিবে। 

ইন্দ্র ষেন প্রবন্ধে বধিল বৃ্ধাসূরে | 
রাবণে শ্রীবাম মাবে অগন্ত্ে বাতাপি। 

অহংকাব পাঁহতে নাবে দূর্যোধন 
গাগাঁ॥ 

যুধিষ্ঠির বলে দুযেণধন উঠা আম্ন। 
ভীম গর্জ]া বলে মোব ভয়ে মলা প্রায় ॥ 

ভীমের কন তাবে শেল যেন বাজে। 

জলেব 'ভিতবে রাজা সিংহ যেন গাজে | 

শন্রুব বচন সেই সহিতে নাবিল। 
গদা হাতে কার দুযেধন উঠ্যা আল | 
দুযোধন বলে রাজা আমি একেশ্বর 
ধমবীব না করিহ অধম" সমর ॥ 
এক অক্ষোহিণাী সেনা দেখ মোৰ 

দাথে। 
সভাই থাক:ক যচ্ধ কর ভীম সাথে । 
ভাঁমে জিলে বাজা হবে মোবা যাব বন। 
এত শন্যা গ্ধা কাঁধে নাচে দুষেণধন ॥, 
দুই বীর গদা ধরে সমর কবিতে। 
হেনকালে আল্য বাম তাঁথ* খানা হতে ॥ 
বলবামে দেখা সভে কন নমস্কার | 
বাধ কহেন গা হাতে দো যে দোহার ॥ 
আদপান্ত ধত কথা কহে যাাধান্ঠব। 

শন্যা বশবাম কহে সুবস্ধ সধীর | 
স্যমন্ত পকে ধয্ধ কবুক দুইজন । 
বলদেব কহে শুন ধর্মে নন্দন ॥ 
সেথা বদ্ধ কথ্যা মলে ঘায় দ্বর্গপবে । 
এত শংন্যা গেল তথা যত বাঁরবরে॥ 
গিদা ধব্যা দুই বাবে কবএ সমব। 
ইস্দ্ যম সম দোহে দোখতে সুন্দর | 
দুষেধনে গজ বলে ভম মহাবল। 
তোরে মালে হধ মোর প্রতিজ্ঞা সফল ॥ 
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বাজা বলে বড়াই কব্য ভাষেব সাক্ষাতে ৷ 
এবাব বাঁচহ যাঁদ মোব গরাধাতে ! 

মগ কাব গা হাতে দুই বাব যুঝে। 
চতু্দকে বাঁবঘটা মাঝে দৌহে সাজে | 

ঘুর্যা ঘূব্যা ফিব্যা ব্য বলে ধেন 
চাক। 

বুকেতে মাবষা গবা যায উড়া পাক! 
দয় দোহাব গা বাজে বাহমূলে। 

বুষে বৃষে ষুম্ধ যেন শাপর্ণলে 

শাদলে | 
দুই সিংহ গহন ভিতরে যেন রণ। 
গবস্পব জয় ইচ্ছা কবে দুইজন । 

সামলে সামাল বলা ডাকে কুবুবীর | 
গদাঘাতে কাঁপাইল ভীমেব শবীব | 
ভীম ঘুবাইয়া গদা মাবে কোপাবেশে। 

দর্যোধন ধাজাব তাঁডিল কণ্ঠদেশো। 
সহহয়া দাবুণ গদা কুব্ নবপতি। 
গার আঘাতে ভাঙে বূকোদবেব ছাতি ॥ 
কভক্ষণে বৃকোদব চেতন পাইল। 
গা ধাঁব বলে রাজা সামাল সামাল ॥ 

ঘুরাইয়া গরদাখান মাবিল বৃকেতে। 
অচেতন হয্ন্যা রাজা পাঁড়ল ধূলাতে । 

কতক্ষণে চেতন পাইল কুবুবায। 
গদাহাথে উঠে বাজা কোপ দগ্টে চার | 
দুযেোধন বলে সভে দেখ বিদ্যমান 
অবে ভদম বীব তোর না বাঁচে বাণ । 

গদা হাথে কাব ধাষ কুরু নবপাঁত। 
পদূভবে দল দল কবে বনুমতী ॥ 
মাথাএ তাড়িল গর্দা পড়ে ভূমিতলে। 
হাষ মাব কি হল কি হল রাজা বলে! 
তা দেখিয়া পার্থ বলে শন জনারদন। 
এত ষ.্ধ কৰা তব; যাতে হল্য বন। 

মহাভাবত 

ভীমের প্রতিজ্ঞা কৃ কহেন অজ্নে । 
উরলাত ভাঙা মাবুক পাপী 

দুযোধনে ঢ 

চেতন পাইষা উঠে পবন কুমাব। 
গা কান্দে বকোদব ছাড়ে হৃহ্স্কাব ॥ 

উবাত চাপড়াষ পা চায়্যা ভীম পানে । 

গ্রাতিজ্ঞা কব্যাছে ভীম পড়্যা গেল মনে ! 
এত কথা দুর্যোধন কিছুই না জানে । 

মহাবলবান যৃষ্ধ কবে দইজনে ॥ 

ঘুবাইয়া গরা পুন দুর্ষোধন মাঝে । 
গদাঘাতে আঁগ্ন জহলে ভীমেব শবাঁবে। 

গদা হাতে বৃকোদব আগ্বায় পাছাক়। 

গতঙ্গ যেমন ?ফবে পতনে না গায় । 

দবং দংব শবদে ভাকএ গদাথান । 
বৃকোদব মহাবাঁর দঘনে ঘ.বান | 

মাথাএ দেখায়্যা গদা মাবিল উবাতে । 
উরদেশ্ড ভাঙে যেন বস্তেব আঘাতে 1 

কুরু নবপতি উবুষুূগল দৌখলে। 

কামনী মোহিত হয়্যা ভজে কামানলে। 
হেন উব্ত ভাঙ্গা ভুমে পড়ে কুরুপাঁতি। 
দুব্ দুবু শবদে কাঁপএ বস্থুমত | 

মাথাব মুকুট ভীম ভাঙে বাম পাষ। 
গোবিন্দ বলিষা ভীম নাচিয়া বেড়ায ॥ 

যুধিষ্ঠির বলে ভীম দুষ্ট কুভাজন। 
দূর্যোধন লাঁথ মাব জোদ্টি গুরজেন ॥ 

উবু ভাক্গ্যা কুবৃপতি ভ্মে গাড় াষ। 
ছলছল আখ বলবাম পানে চাষ? 

মহাকোপে উঠে বাম গোবিন্দেবে কয়। 
নাভ অধো গদায্দ্ধ সম.চিত নয় | 
দুধেণধনে মাবে ভীঘ আমার থোচরে। 

গরদাব বাড়তে আজ মাবব ভীমেরে ॥ 
কোলে কার কৃষ্ণ কল্প প্রাতিন্জা আছল। 
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মহাভাবত 

তেকাবণে বূকোদব উরাত ভাঙ্গিল | 
“বলদেব কহে প্রতারণা জানি আমি । 

মাতিভেদ কবাইযা অনিষ্ট কৈলে তুমি | 
ক্রোধ কব্যা বলদেব স্থান ছাড়্যা যায়। 
যধান্ঠব বাজা কাঁদে কবে হায হায় । 
ভাই বল্যা কাঁদে বাজা কহে গদাধব। 

কোনংসাবে ভাই কন ধর্ম ন:পবর | 
একবসন্রা ঘবে ছল দ্রুপদ ক্মাবী | 

সভামাঝে আনাইল তাবে কেশে ধাঁব | 
রাজা বলে ভেদ কব্যা মালে ভগবান । 
যাঁধন্ঠি আমি তোমাব সম্বন্ধে সগান॥ 
ভীম বলে দ্রোপদীরে উবাত দেখাল । 
উরাত ভাঁঙলাঙও তোঁঞ যমঘবে গোল ॥ 

রাজা ভোগ ভুঞ্যা তোদের মুখে দিয়া 
ছাই। 

দুযেধন বলে স্বগ্ে রাজা হতে বাই ॥ 
মাবিল বতেক বাব নাঞ্জ এক গ্রজা । 

বাঁড়ের উপবে তোরা ইবে হলি বাজা ! 
শুনিঞা গোবিস্দ বলে বাজা দুর্যোধনে। 

মাগ্যাছিলাও পঞ্চগ্রাম নাই দিলে কেনে ॥ 
রাজা কহে ঘা বলালে তাই বল্যাঙ 

আমি! 
অন্তকালে পাদপদ্মে স্থান দিঅ তুমি ॥ 

দেবগণ প্রশংানিধা গেল দৃষেধনে। 
গাণ্ডব শাবিবে গেল আনন্দিত মনে ॥ 

রথে হতে গোবিদ্দ অজ্নে নামাইল। 
হনমান কৃষে বন্ধ্যা নিজ দ্থানে গেল ॥ 
গোবিন্দ নামিতে বথ ভদ্মরাশি হল। 
পার্থ জিজ্ঞাসতে কৃষ্ণ কাবণ কহিল ॥ 

রদ্ধান্দে বুথ ধ্বংস বাঁখলাও যোগেতে। 
অজধনে পালিহ ধর্ম কহে ধদুনাথে 
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বদি ন ত্বং ভবেনাথঃ ফাল্গুনসা মহারণে। 

কথং শক্যো রণে জেতুং ভবেদেষ 
বলাণৰঃ ॥ 

তুমি না থাকতে আর ভাই ধনগয় | 
তবে রণার্ণবে নাকি কর; হত ক্ষন | 
বাসভষাষ পবিতোষ কর্যা সেনাথণে। 
শিবিব ছাঁড়ল কৃ আর গণ্চজনে | 
হস্ভিনায় ধাহ রাজা কহে গোবিন্দেরে। 
গান্ধাবীব শাপে আজি বঁচাঅ সভারে | 

শৃনিষা গোবিন্দ গেলা হস্তিনা ভূবন । 
ধৃতবাণ্ট্ে বলে মল্য রাজা দুযোেধন ॥ 
রাজা বাণী প.ঘ্ শোকে পড়ে ভ্মিতলে। 

শোক 'নবাবিতে ব্যাস আল্যা 

হেনকালে ॥ 
ধৃতরাষ্ট্রে বলে ব্যাস শোক ছাড় মনে । 
প% ভায়ে পণ গ্রাম নাঞ দিলে কেনে! 
কৃ বাক্য না রাখিলে বংশ হল্য ক্ষয় । 

অতঃপব চিন্তা কব পাণ্ডবেব জয় | 

গোবিন্দ 1বদায় হল বাজা বাণী কাঁদে। 

কবূনাবী যত তাবা বুক নাঞ্ বাঁধে। 

সঞ্জধ কহেন বাজা শুন একমনে । 
কপ দ্রোখ' কৃতবর্মা আল্যা রাজাব 

ানে। 
বাজার দুগ'তি দেখি করে হায হায় । 
শব্দ অনুপাবে বাজা তাদেব পানে 

চায় ॥ 
অম্বখামা কহে বাজা দুব কর বেথা । 
আজ্ঞা পালে কাট্যা আনি পাণ্ডবেব 

মাথা ॥ 
শাবিব ছাড়িল্যা কৃষ লঘযা পণজন। 
হিতপথ্য জনামত কহিঙ্না বচন | 





মহাভাবত 

ধষ্টদ্য় আদি অুপ্ত শিবিরাধ মাবব 
কূপ বলে আজি বাত্রে থাক এই স্থানে । 

প্রাতঃকালে মোবা সঙ্গে যাব দুইজনে | 

তবে তোমাব হবেক জয় কাঁহলাঙ 

নগ্চয়। 

কেনে মনে দুঃখ ভাব শুয়টা নিদ্রা যা ॥ 

অন্বখামা বলে তুম ভাল নাঞ্ কঅ। 

আতুব ক্াধত কামীব নিদ্রা নাঃ 
হয় ॥ 

পভ মবণ যেদিন হতে শুন্যাচি শ্রবণে। 

সেই দন হত্যে তাপ ঘুচে নাঁঞমনে ॥ 
[বিশেষ উর ভগ্ন দুযেশধন বাজায 

দোখ। 

বাড়এ সন্তাপ মোর আমি বড় দুঃখী! 

কুপাচার্য বলে পাঁড়িলে কেবা ধর্ম জানে। 
নপাদদি বাঞ্জন বস কি জানে ভাজনে ॥ 

দ্বোণাচাষ পুত তুমি পাপ কর মনে। 
বাঁব হয়া দ্রাতুবে মাঁবিবে কেমনে ॥ 

নধ্বঃপুজাযতে লোকে স্ুগ্তানামিহ 

ধমতঃ। 
তথেবাপান্ত শস্ম্াণাং বিম,বথ- 

বাঁজনাম- | 

সুগ্ত মত্ত ?বমৃখ আব শবণাগত লোকে । 
অস্ব্েতে প্রহার করে 'নন্দে সর্ব তাকে । 
অম্বথামা কহে শাস্ৰ থাকুক তোমাতে । 
পিতৃবধ ত্ত আমি ফি কাজ মোব 

মতে | 
এত ঘাঁল অন্বথাম্য রথাবোহে যায় । 
নূপাঁত আদেশে িজ কান্চন্দু গান 

পাণ্ডৰ শিবির জয ও 
দূর্ধোধনের গত 

ধিতনজন নিশান 'শাবব দ্বাবে যাঘ। 

মহাদেব দেখ *তুতি কবে তার পান ॥ 

স্তবে বশ হয্যা হব তারে দিল বব। 

[নক্ত হাতের খঙ্গ দিল প্রভু মহেনবর | 

কুগ কৃতবর্মীয় ঝাঁখযা দ্বাবদেশে । 
খড়গ হাতে অধ্বথামা শাবিবে প্রবেশে । 

ধন্টদুয্ন শ্রমাবেশে শয্যা নিদ্রা যায়। 
মাঁবিল বাপেব বৈবী গোড়াবর ঘাক়। 

যুধামনত্য ডত্তমৌজান় মারে তাৰ পবে। 

আপনা আপান কাটাকাটি ঘোৰ 

অন্ধকারে । 
ঘোড়া হাথ পদাতি মাবে কর্যা 

পাঁবপাটি। 

[শাঁববে পাঁডল গঠুদ্দ করে ছোটাছুটি ! 
কাব হাত কার্টা গেল কাব কাব পা। 

কাব কার ছিন্ন 'ভন্ন খুজ্ল হলা গা। 
ছার দিযা পলাইয়া যেবা জন ছোটে । 

কুপাচার্য কতধর্মা ধব্যা ধব্যা কাটে । 

শিখণ্ডীরে কাটিযা কবিল খণ্ড থণ্ড ॥ 
খড়গ চর্ম হাতে দ্রোথণ বড়ই প্রচন্ড ॥ 
দ্রোপদীব পঞ্পুত্র আছিল শুনে । 

কাটিল পাঁচের মাথা পাণ্ডব বল্যা জানে ॥ 
কাটিয়া সকল সেনা পাঁচ মাথা হাতে ॥ 

উত্তারলা ?তিনজনে বাজাব সাক্ষাতে ॥ 
বাক্ষন পিখাচে যায়্যা বন্ত মাংস খায়। 

শুগাল শোণিত খাষ্যা ডাঁকযা বেডাষ ॥ 
(তিনজনে গেল তারা দুযেণধন পাশে । 

গায় শৃগাল তাড়ায় রাজা প্রাণ ভ্রাসে | 
তিনজনে দেখ্যা বাজা দিজজ্ঞানা করিল। 
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কহ আজ বণস্থলে কোন কীব মল্য ।  অশ্বথামা হায় মরি কি কাজ কবিলি। 

সব সেনা কাটা গেল ?ি জিজ্ঞাস কথা 1 দ্ৌপদীবে মহ্াবীব কেন কাম্দাহীল | 

এই ল্হ তুমি পণ পাণ্ডবেৰ মাথা ॥ মোব দশা কহিয় নর্বে ম৷ বাপেব 

মাথা দেখি দৃষোধন হরষ অন্তবে | স্থানে। 

সাধ্ দাধু সাবাস সাবাস বলে তাবে স্বর্গে দেখা হবেক মোর সৃভাকাব সনে ? 

ভীম্ম দ্রোণ কর্ণেব এত না হল ষোগাতা। হবষ বিষাদে বাঞ্া তেঁজল পবাণ । 

বড় দৃংখ দিল মোরে দেহ ভীমেব মাথা ॥ মহাবাজা স্বর্গে গেল চাপিষা বমান ॥ 

ভীমেব মাথা ধাঁল নিল গাদ্ধাবী কুমার । অস্বথামা কূপ কৃতবর্মা তিনজনে 

টাকব মাবিতে শিব হলা চুবমাব | মহাশোকে কান্দ্যা গেল হন্ভিনা ভুবনে । 

কাটিয়া আনিি পাঁচ দ্রৌপদী তনয। এত দ্ূবে সৌশ্তক পবেবি কথা নায় । 
বন্জাঘাতে নাঁঞ ভাঙে ভীমেবমাথা না! নূপতি আদেশে দ্বিজ কবি-ন্দ গাষ । 

ঞষিত পর্ব 

(গৌত্তিক পর্বান্তগত ) 
অজ ও অন্বথাম ব যাদধ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন রাজা জন্মেজয । আছাড খাইধা পড়ে বড় শোক পা ! 

ধন্টদযয়েব লৃত প্রাতে যাঁধন্ঠিরে কষ ॥ কাটা গেছে যত দেনা দেখিযা নষানে । 
অন্বথামা 'নিশায় মাবল যত সেনা । 
ধষ্টদযয় মারল না বাঁচে একজনা | 
সৃত কহে মহাবাজা বিপাক হইল । 

দ্রৌপদী পণ্িপন্ের মাথা লধ্যা গেল। 
এত শুনি সভাই বড় মোহ পাষ। 
বযধাম্ঠর পুত্রশোকে কবে হাষ হায় | 
জয় অজয় হলা ভীম্মাদি যাকে নাবে। 

এ বড় মনের তাপ অন্বখামা মাবে ॥ 
ভীম্ম স্োর্ণব তব্যা ডুবিলাঙ নদ? 

জলে। 
কলঙ্ক হইল কুলে এ ছিল কপালে ! 
শাবিবেতে মহাবাজা ঘৃধিষ্ঠির বাষ। 

কান্দিষা আকুল বাজা 'স্থিব নহে মনে । 
দ্রোপৰী পত্রের শোকে বৃক নাঁঞ 

বান্ধে 

ঘৃঁধহ্ঠিবেব পাষ ধাঁব যাজ্ঞসেনী 
কান্দে? 

ভীম যাষ্যা দুই হাথে অশ্রু ছাহল । 

দ্ৌপনীবে উঠাইফা আম্বাস কাবিল ই 
অন্বথামাষ আজ যদি না বধিবে তুখি। 
মাঁণ যাঁদ না জান প্রাণে মবিধ 

আমি ! 

প্রতিজ্ঞা কবিষা ভীম বথে চাপ্যা গেল । 
গঞঙ্গাতীবে অন্বথামায় দেখিতে পাইল ? 
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মহাভাবত 

আততায়ণ পলাইয়া যাব তুঁঞ কোথা । স্টি দেখ্যা কোপে শিব কাঁবল 
কৃষ্ণাজন সহিত ভীমের দ্রোণ' সনে কুদুষ্টি | 

কথা ॥ লিঙ্গ কাট্যা শিব পেলে মহীব উপব। 

কোপিষা এীঁষিক বাণ এড়ে অগ্নিময়। 

পড়া মবে যত প্রজা হইল গ্রলধ ॥ 
বদ্ধ অস্বে ধনপ্জয় কিল সংহাব। 
অম্বখামাব চুর্ণ হল্য অহংকাব ॥ 

অজ$ন মাঁঞগিল মাণ দিতে নাই চায়। 
মণি দিযা প্রাণ থাখ ব্যাস কহে তায় । 

এই আগ্দে উত্তবাব গভ' বিনাশিব । 
গোবিন্দ বলেন আমি বালকে বাঁচাব ॥ 
পুনব্পি কোপ কবি কৃষ্ণ কহে তাবে । 
তিন হাঙাব। 
বছর পাাতগন্ধ কবেক তোব শিবে ॥ 
মাঁণ দিয়া প্রবেশ করিলা বাব বনে। 
মণি ল়্যা দিলা পার্থ ভ্রৌপদশব 

হানে ॥ 
যাজ্ছসেনী সেই মাণ দিল ব.ধিন্টিবে। 
বযধস্ঠির প্রথমিঞা মণি বাথে শিবে ॥ 
যধাষ্ঠির ভষ পায়া গোবিন্দেরে কম । 
একা অশ্বখামা দৈনা করিলেক ক্ষয় ॥ 
কু কহে শিবেব ঠাঁই বৰ পায়াছিল। 
লিঙ্গ গজ্যো বাঁব বলবান তে হলা | 
বাজা বলে শিবালিঙ্গ কোথা দ্রোণদ 

পালা । 
ক কহে বাধ শিবেব তপস্য করিল 
তিগফলে বিধাতা কাঁরল নানা সষ্টি। 

দযলোক ভেদে মহা নাই সপ্ন ভর॥ 
দেবতা সকল ভঙ্মে স্থিরতব নষ। 

বাড়িতে লাগিল লিঙ্গ হইল প্রলয় । 
দেবগণ লইল তবে রন্ধার শবণ । 
বিধাঅ অনেক শিবে কাঁরল গ্তধন। 

তুষ্ট হয়্যা বলে হব বাঁধ মাগ বর। 
ধাতা বলে লিঙ্গ খাট কর মহেম্বব | 

বাড়্যাছে িবেব লিঙ্গ টুটে নাক ঝাট। 
যোনি আবোঁপিতে 'িবেব লিঙ্গ হল 

থাট | 
সৈই লিঙ্গ কাটা কাট্যা পেলে 

প্রিজগতে। 

স্ভে পৃজে শিরলিংগ ব্দ্ধার আজ্ঞাতে ॥ 
বর্ধা বলে মহাঁতলে মাহমা হবেক। 
স্থর নবে তিন লোকে লিঙ্গ পীজবেক ॥ 
শিধলিঙ্গ না পজিধা পূজে জনাদ'ন। 
বিফল তাহাব পুজা প্রজাপাঁত কন । 
শিবলিঙ্গ ভাক্তিভাবে যে কবে পৃজন। 
শোক বোগ ধায় তার হয় পুত্রধন | 

নেই হত্যে শিবলিঙ্গ পজাব সণ্জার। 
যধাঙ্ঠিরে কহেন কৃঞ্ণ আজ্ঞা যে 

রঙ্গাব ॥ 
এত দবে সৌপ্ডিক পর্বের কথা পায়। 

ইহার উত্তর স্ীপব' কবিচন্দ্র গাব! 
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জীপ 

ধ-তরান্ট্রকে বিদুরের দান্তনা দান 

বৈশম্পায়নে জন্মেজয় বাজা কয়। কেহ মবে কেহ জন্মে কেহ কেহ আছে । 

তারপব কোন কথা হল্য ঘহাশব ॥ প্রাঞ্তকালে তিনলোক কেহ না 

বৈশম্পায়ন বলে বাজা বলি হে বাচে। 

তোমারে ৷ মাতাঁপতৃ সহঙ্তাঁণ পত্রদাব শতানি ৮। 
সঞ্জয় মুখে শন্যা ধৃতবাস্ট শোক সংসাবেচ্বনূভূতানি কস্যতে কসা বা 

কবে। বযম:॥ 

ধক ধিক জঈবনে নাহিক মোৰ কাজ। শোকস্ছান সহঙ্্রাণ ভন্রদ্থানশতানি চ। 
কলঙ্ক বাহল কুলে বড় হল্য লাজ ৷ দিবসে দিবসে মন্রমাবিসান্ত পাণ্ডিতম" ॥ 

না 1ম বনবাসে বাব। 
ঘবে না রাহিব অ প্রাচীন বসন ঘট বহু ভাঙ্গে বখচে। 
শৃত পূন্ন মল্য মোব কোন স্বুখে বব॥ 

একদশ্ডে হয নাশ কহি তব কাছে॥ 
কুলে কেহ দিতে না বহিল জলাঞ্জলি। 

তেমনি জানিবে বাজা দেহ্বে দর্থাতি ॥ 
আপনি বধিব অন্ধ গুবিব দূবলি॥ 

পা শোক মোহ দূৰ কব ভজ বসাপতি | 
গান্ধাবী বলেন মোব শত বধূ বাঁড়॥ 

দাবৃণ ব্ধাতা মোবে কৈল আটকধড় ॥ বদর কষ ধুতবাণ্ট মন দা পন। 
* যোগ কথা ভাই বল্যা কহি পুনঃ পুনঃ 

রাঁড়েব খাতা লধ্যা আমি কেমনে পু 
০০ গোঙাব। লংলাব অসাব দন গৃহন্রে প্রাহ। 

জীধনে নাহিক কাজ জলে ঝাঁপ দিব॥ মায়ায় মোহিত জীব ভ্রমিয়া বেড়ায | 
ধৃতবান্ পুনঃ পুনঃ শোকে মোহ কথন কখন জীব কান্তাব প্রবেশে? * 

পাষ। 'দিগবিদিগ নাই জানে ভযে মরে ভ্রাসে | 
হিত পথ্য কথা কষ্যা বাজাবে বুঝায় | সেইস্থানে দুর্গ বনে আছে ব্যাল কবি। 
অনিত্য সংসাব এই বৃথা কব শোক। অন্ধকুপে পড়ে জীব বেটা লতা ধরি ॥ 
কদাচিত মোহ না কবএ জ্ঞানী লোক ॥ কুঁপে পড্যা সেই জীব লতা পুনঃ ধবে। 
সুহৃদ জনার বাক্য নাহিক শঃনিলে উধ্বপদ অধ্াশিব উঠিতে না পাবে। 
আপনাব দোষে আগুন দঃখ পালে । কুপের উপর তাব দ্বাদশ পাষ। 
প্রেতলোকে পাত্রেব প্রেত কার্ধ কব। কুঞ্জব মৃধিক সর্প আছএ তাহায ॥ 

তত্জ্ঞান হয্যা বাজা কান্্যা কেনে বৃক্ষের সৌধভে ভমব ভ্রিযা বেড়ায় । 
মব॥ অভিরত মধংধাবা পড়এ তাহায। 
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মহাভাব্ত 

তার উপব মৃষিক লতা ছেদন কবে। 

তাহাতে মধূপান আশে পাঁড়ল ভ্রমরে 

মধ্গান হতো মধ্প জাঁধন পাইল । 

ধৃতবাস্ট্র বলে কহ কেমনে উঠিল | 

ধৃতবান্ট্র লে আমি না পাব বর্ঝতে। 

আমাবে বূঝাহ ভাই আমি বুঝি 
যাতে ॥ 

শবদ:ব বলেন বাজা মন দিয়া শুন । 

কান্তাব নংসাব সত্য আত দুর্গ বন। 

ব্যাগবূপ ভাব্যা দেখ যত ব্যাধিথণ । 

যাহাতে পদীডিত সদ! হয় যত জন ॥ 

“ জবারণে নাকী হল্য দেহ হলা কুপ। 

মহা আহ কাল হল্য শুন অহে ভপে॥ 

লতা হল্য জীবন আশা ঝছব কঞজর। 

ছষ ম;খ ছয খাতু শুন নপব ॥ 
বারাট চবণ তাব হল্য বাব্মাম। 
মাধক দপ" রান দিবা কাঁহল প্রকাশ ॥ 
মধ্কব কাম মধুধাবা কামরস । 
বাহাতে মাতগ়ে জীব কহিলাঙ [বিশেষ | 
মুধিক কাল রূপ হল আগ; হল্য লতা । 

ম.বাব্প কাল হয)া কাটে আধু তথা ॥ 
এ কাঁহল সংসার কথা শোক কর দবে। 

কাঁবচন্দ্র কহে জ্ঞান কাহিলা বিদুর | 

ছেন কালে সেই গ্থানে বেদবান আল্য। 
নানা যোগ ধৃতবান্টে কহিয়্া বুঝাল্য | 
শানিষা ব্যাসের কথা শোক গেল দুরে। 

প্রণাত কারল ব্যাসে কোলেতে বিদৃবে ॥ 
ব্যাস বিদুব যোগ বয়্যা নিজ দানে 

| যায়। 
বিশোক প্ৰেব কথা এত দরে সৃক্ ॥ 

দৃেদধনের মৃত্যুতে ধৃতরাস্টরের 
শোক 

জন্মেজয় কহে বৈশম্পায়ন কহ মোবে। 

ধৃতরাম্ট্র কি কাজ কাবল তাবপরে ॥ 

বৈশদ্পাষন বলে কাঁহব তোমার । 

ধৃতবান্ট্র কুবপতি মোহ বড় পা | 

সপ্তয় বলেন বাজা শোক পাঁবহব। 

জ্ঞানী হ্যা মোহ পাধ্যা কান্দ্া কেন 

মব।॥ 
ধৃতবাণ্ বলে আমি রণভমে যাব। 

1বধবা বমণী যত সঙ্গে করি লব॥ 

[দু ভাকিয়া আনে সভে হল্য জড়। 
অন্তপুরে কুদ্দনের রোল হল্য বড়॥ 
কাম্দিয়া আকুল পভে কেবা কোথা 

গড়ে। 

মুন্তকেশা একবাসা কলা যেন ঝড়ে। 
ধূতবান্টর গ্রান্ধাবী বড় শোক পায়। 
কান্দিতে কাদ্দিতে তাবা বণভমে যায় 1 

হাঞ্তিনা হইতে সভাই এক ক্লোশ গেল। 
কপাচার্য কৃতবমণ বোদন শূন্যা আলা ॥ 

আসিয়া রাজার কাছে বলএ বচন । 

তোমাবে দেখতে মোরা আল্যাও 

তিনজন । 

দুর্যোধন বহ; সেনা মারিষা সমরে। 
অন্যায়ে মাবিল ভীম গেল দ্বর্পূবে॥ 
অখ্বথামা ধলে রণে জিনিলাও পাগালে। 

পরণ্ডব সেনা মাল্যাও নিজ বাহু বলে। 

দ্রৌপদীর পাঁচ পত্রের কটিলাও মাথা । 
পালার্যা পান্ডব গেল মনে বহে ব্যথা । 
এত ধলি তিনজনে গঙ্গাতনরে যায় । 

পর্ব ভারথ কথা কৰি গার ॥ 
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ধৃতরাম্্র ও গান্ধারী সমণপে 

পণপাণ্ডৰ 

বৃধান্ঠির আদ পুনঃ কৃবক্ষেত্রে 
আলা । 

ধৃতবান্টরে প্র্ণামঞ্া পৰিচয় দিল ॥ 

বাজা বলে যুধিষ্ঠির পুত্র শোকে মবি | 

কোথা ভীম আন্য বাছা তাকে কোলে 
কবি॥ 

ধূতবান্টেৰ আভপ্রা গোবিন্দ জানিল। 
(লোহার ভন বাঁচঘা তাহাব কোলে 

দল । 

আঁকাড়ি কাঁববা কোলে জাঁকে বাবে 
বার। 

লোহাব প্রতিমা ভাঙ্গ্যা হল্য চুবমাব | 

অধুত গজেব তেজ ধৃতবাণ্ট্র ধবে। 

ভূমেতে বাজিল মুখ বন্ত পড়ে ধারে । 

ভীমেরে মাবিষা শোকে কবএ বোদন | 
কৃষ্ণ বলে বাঁচি আছে পান্ডুব নন্দন | 
প্রকাব প্রবন্ধে আম বাঁচাইল ভীমে । 
লোহার প্রতিমা ভাঙ্গ তুমি ভীম ভরমে 

শোক মোহ দবে গেল ধৃতবান্ট্র বলে। 

ভষ তোঁজ আসা ভীম তোরে কাব 
কোলে ॥ 

কৃষেব ই্গিত পাধ্যা বুকোদব গেল। 
কোলে কব্যা হাথে ঘব্যা কান্দিতে 

লাগল । 

ধৃতবাস্ট্র ভীমে বুকে কাঁবযা বহিল। 
একে একে সভাব গায়ে হাথ বূলাইল | 

গাম্ধাবীকে প্রণগিয়া বহে [পণহ্ননে]। 

[বাকোব] উত্বর ঘাতা নাই দেহ কেনে ॥ 
গান্ধারী বলেন ভামা বড় কষ্ট দিলি। 

মহাভারত 

অন্যাষ সমরে বাছা দুর্ষোধনে মালি ! 

দেবী বলে দ$শাসনেব বন্ত কেন খাঁল। 
বাক্ছসেব কর্ম কোল কোন নখ পালি | 

ভাঁম বলে দ্রৌপ্ৰীব কেশে ধাব আনে । 

প্রতিজ্ঞা কবিল আম সভা বিদামানে ! 
না খাই তাহার বস্ত ওষ্ঠে লাগ্যাছিল। 
না বৃবিষা কোপ কব প্রতিজ্ঞা বাঁথিল ! 
হেনকালে সেই ছ্থানে ব্যাসদেব আল্য । 
গান্ধারীকে নানামত যোগ বৃঝাইল | 
আপনাব দোষে মল্য রাজা দুরোধন। 
য'তা ধর্ম তো জয় তোমাব বন ॥ 
ভীমেব বচনে দেবী মনে পাধ্যা ব্যথা । 
যধিম্তিবে ডাকিষা কান্দিষা কয় কথা । 
একটা না বাখিলি মাবিলি শত তোক। 
মা হয্যা কেমনে পাশরিব পত্র শোক! 

দুর্যোধনে মাবে ভীম তোমা বিদামানে। 
অন্যাষে বাঁধল তাবে দেখাল কেমনে! 

শত পত্র মাবাা শোক দিলাঙ তোমাবে। 
জীবনে নাহক কাজ শাপ্যা মাব 

যোবে ] 
ভীম্স দ্রোণ কণে মার রাখাল খাখার। 

কূল 'বনাশিতে জন্ম হইল আমাব। 
ঘুচুক তোমার শোক শাপ দেহ মোবে। 
গান্ধাবী বলেন পূ না শাপিব তোবে | 
গান্ধাবী বলেন অন্ধক শাপে পালা 

পবিভ্রাণ। 

কবিচন্দ্র বলে ভাবত শুনে পৃখ্যবান 

কন্তীব সহিত পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ 

গাম্ধাবী কাঁবল আজ্ঞা কত্ত আনিবাবে। 

পাঁচ ভাই মায়ে বন্দে পবম সাদরে £ 

চিরাদন কুম্তী দেখে পাঁচ পত্রের মুখ । 

হও 
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মুখে মুখ দিতে যত পাশবিল দুখ ॥ 
কৃন্তীব সহিত সভে গেল বণগ্থলে। 
কান্দিযা আকুল সভাই পাতি কবি 

কোলে। 
লক্ষ শ্লোক বচিতে অধিক হয পথ । 
অভ্যাস করিযা গাষ কাহার শকতি ॥ 
পূর্বে ভারথ ভাঙ্গ্যাছিল অনেক লোকে। 

গাইতে নারিল কেহ বাহুল্যেব পাকে ॥ 

সংক্ষেপে আঠাবো পর্ব কাব রাত্রি 

'দনে। 

নূপ আজ্ঞ পাল্ন্যা দিব বনুদেব গায়নে ॥ 

বস;দেব কন্ঠে বাঁস বলাইব বাণী । 

গ্বানেব বদলে সাবদা সমেত চক্রপাণি | 

মূলাথ সংক্ষেপার্থ ভাবত ইতিহাস 

পুবাণ। 
নূপাঁতি আদেশ পাধ্যা কবিন্দ্ব গান | 

নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন 

গান্ধাবী কান্দিধা সতী দ্রোপদীকে 
কর়। 

তোমায ॥ 

আমাব সমান কৈল বিধাতা দজ'য ॥ 
যত নাবা সাবি সাব যৃধ্ধ ভমে যায়। 
গড্যাছে ঘতেক সেনা দেখিবাবে পাষ | 
কাব হাত কাটা গেছে কাব কাব পা। 
অগ্রম্য ধরণনীতল গ্রাষেব উপব গ্বা। 
গগাল ক,কুবে কাবে টানাটানি কবে। 
দিবাকব লাখে লাখে বস্যা কাব শিবে॥ 
শকুন গৃঁধনগ কত কবে ঝাঁকাঝাকি। 
শৃগাল কব কত করে লাফালাফি । 
ঘোড়া হাথি বথ রথা পাঁড়যাছে কত। 
বাস ভ্ষা প্রহরণ বাশি বাশি কত ॥ 

হার, হীীবা মাণিক চুড়ি মুকুট কুন্ডল। 
ধ্জ ছাতা বণেব মাঝে পড্যাছে সকল ॥ 
নাক কান আধখান কাব কাটা গেছে। 
কার না মুখ কেহ উবুড় হয়্যা 

আছে ॥ 
কার গাষে নাঞ মাংস কাব শিব দুরে । 
বকতে কদম ধবা পা বাড়াত্যে নারে 

পচা গন্ধ প্রলয় সমুখ কেবা হয়। 
আঁত কোলে বর্যা কেহ পাত বাগে ব্য 

শগাল খায়্যাছে কার আধখানা গা। 
. ফেবু ফিবা ফিবা বোলে ঘোগা ঘোগা বা। 
এইমত রণভম দেখে যত সত । 
বিকল হইয্না খুজ্যা বোলে নিজ পতি । 
চিহু পাষ্যা যত মাধ্যা পাতি কবে 

কোলে। 
্ুন্দনেব বোল বড় উঠে এক কালে | 
দ্বিজ কাবন্দ্র গান ভারথ পুবাণ। 
সঙ্গীত শ্লোকার্থ বন শুন পূণ্যবান। 

নাব।দের বিলাপ 

ধোকে দ্থিবতরা নঘ গাম্ধারী কৃকেরে 
কয় 

কালা কানু তোব ষত নাট । 
বড় শোক মোবে দিলি শত প্র চক্রে 

মালি 
বসাত্যে না দিল মোরে হাট । 

সংসাবে নাহিক কেউ রাঁড় একশত বউ, 
দান্ডাযন্যা তোমার 'বিদ্যমানে। 

আম বৃদ্ধ অন্ধ পতি ইহাদের কি হব 
| গতি 

কে করিব পোষণ পালনে ॥ 
সতা থাকে অন্তঃপুবে রাঁধ নাই দেখে ৰ যারে 
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না দেখে গব পুরধষেব মত । 

নাবী মান্তকেশা তৃস্তনা 
হি একবাস 

ভূমে পড়া নাই ঢাকে বুক। 

খতেক কৌরব দাবা পতি পুত্র দোখ 
"  তাবা 

মাথাএ হানষে করাঘাত। 

ধারে দিয়া দুটি হাথ কেহ ভাকে 
প্রাণনাথ 

অভাগনী যাব ভোমাব সাথ । 

কাম্দ্যা কান্দ্যা বাঙ্গামূখ ভূমে পড়্যা 
কোড়ে বুক 

মূছ্যা গেলে কাজর নিন্বূব। 

বাস কেশ ছি'ড্যা গেলে বক ভাসে 
অশ্রু জলে 

সব নাবী শোকেতে আতুব। 
” কেহ পাত করে বুকে ভাবে দেই মুখে 

মুখে 
কেহ কেহ কোলে কব্যা থাকে । 

কেশ বাঁপা পড়ে কাষ কাদা রন্তু কেহ 

র মায় 

কণ্* মূলে ঘন ঘন ডাকে 
দেখতে দেখতে গেল কাছে কর্ণকীব 

পড়া আছে 

তাঝপব দেখত দুমহখ । 

অপব বাব দ:ঃশাসনে পড়্যা ভূগে 

লক্ষমণে 
তা দোঁখ গান্ধাবীব বাড়ে দুখ ॥ 

দূর্যোধনে তারপবে দেখ্যা গ্রাণ ধারতে 
নারে 

ধৃতবাস্ট হাথ দেই গাষ । 
গান্ধাবী করএ কোলে নারা পড়ে 

পদতলে 
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শ্োকাবেশে ধরণী লোটায় 

দে হেন সোনাব কার শংগাল কুবে 

খায়, 

ধূলা গড়া রকতে ভুষত । 

ডাক বাছা চাহ ফিরা মোবে লহ 
লবণ কব্যা 

হেন নহে তোমার উচিত | 
ফেলিল সোনাব হীবা বেবা নিল হার 

হাঁবা 

বাস ভূষা মুকুট কুণ্ডল। 
বাপেব সঙ্গে ক কথা ঘুচাই মনের 

বাথা 

ঘবে চল হয্যাছি 'বিকল। 

আমি ডাকি পুনঃ পুনঃ শর্দনয়া 
নাহক শুন 

না শূনিলে তুমি কাব কথা । 
কুমল্জীর পাকে মলে কুলেতে কলম 

থুলে 
থাল্যে বাছা অভাগীব মাথা 

বধ সব কান্দযা ধরে বোধকর সভাকারে 
কথা কহ উঠ্যা কুরঃপাতি। 

বিধাতা দিলেক শাল কেমনে গোগাব 

কাল 
সবগুলা নবানা যুবতী ॥ 

দ্রৌগনী গাদ্ধাবী যাষ দেখ্যা করে হায় 

হাম 
সুভদ্রা নঙ্গেতে হল্য জড়। 

[তিনের তনগ্ন শোক ব্যঝায়্যা হারিল 
লোক 

কন্দনের রোল হল্য বড় ॥ 
উত্তবা বিরাট সুতা কাম্দ্যা কহে 

গৃতিত্রতা 
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ছু কহ শুনি ছে ভাবতা। 

পুর আভমন্য কোলে কান্দিয়া সুভদ্রা 
বলে 

অন্যাধ মাল সগ্তবথী| 

বিলাপ কাঁবধা কান্দে কেশ গাশ নাই 
২ বান্ধে 

কাঁধচন্দ্র চক্ব্তা গায়। 

পতন যাহাব মবে শোক পাশাবিতে নাবে 
জীবাবাঁধ িতামাতাষ ॥ 

অন্তোঁগ সৎকাৰ 

একে একে বণভুমে ঘত মব্যাছিল। 
ভগন্ম ঘ্রোণ বিরাটাদি সভাবে দেখিল | 

ধৃতরাষ্ট্র বলে ধর্ম ঘত বাজা মল্য । 

বববিষা কহ শুন কোন লোকে গেল ॥ 
যাঁথাত্ঠিব বলে বণে সাহসে যে মরে । 
শুন বাজা বণ কর্যা যায় ইন্দ্র পুবে॥ 
কাতর হহন্না ঝুদ্ধে যে তেজে অদবন। 
গন্ধর্ধলোক পায় শুন হে বাজন॥ 

ভগ্ন হয়্যা যুদ্ধ কব্যা বণছ্ছলে ময়ে। 
বক্ষের আলয়ে যায কাঁহল তোমাবে ॥ 
চোট খায়্যা পাঁঠ দিযা পুন বণে যুঝে। 
কিম্নর অগসবাগণ তার গদ পজে। 

মধ্ম:খ সমবে মবে রঙ্ষলোক গাষ। 
বুধিষ্ঠিব বলে কমে কহিল তোনাম্ন ॥ 

ধূতবাস্ট্র বলে ইহা কেমনে জানিলে। 
কার ঠাঞ উপদেশ ধুধিষ্ঠির পালো ॥ 
ধর্ম বলে জানি লোমশ মানব কৃপায় । 

রণে মলে মহারাজা ধে যেখানে বায | 

ধতবাণ্ট্র বলে বাপু মোব বাক্য ধব। 

যে ধে বণে মল্য সভার আগ্নিকাধ কব ॥ 

রাজাব বচনে ধোম্য বদির জুধমণ | 

চন্দন ঘ:ত বস্ত্র কাণ্ঠ লহ শনগ্রকর্মা | 
গঙ্গাতখবে কুন্ড 'চিতাষ সভায় পাহ 

বৈল্য। 

গাঁতর্রতা অনুমৃতা পাঁতি সন্কে মল্য | 

যধিষ্ঠিবে কাম্বিযা কহেন তাব শাতা । 
কর্ণেব করহ কর্ম তুমি তাব ভ্রাতা ॥ 
এত শান বাজা বলে কহ এত দিনে । 
যাহাব সমান বাব নাহ 1তভুবনে ॥ 
পূব এমন কথা কেন না কহিলে।, 
আহা মাঁব কর্ণ ভাএ মা হয়্যা তুগি 

মালে! 
কুন্তী বলে সূর্ধ হত্যে কর্ণ জন্মিল। 
কন্যাকালে বালক হলা লাজে না কহিল ॥ 
এত শান কর্ণ ভাএ চতুর্দোলে কাঁব। 

গঙ্গায় কবিলা দাহ পণ্ডে স্কম্ধে করি ॥ 
ক্ষাতত জাতেব ধর্ম শাস্তু মত বাঁধ । 
কালে কালে তর্পসণাদি করিল শ্রাম্ধাদ ॥ 
ষুবতী সকল কৈল্য পাঁতিব শ্রাম্খদান । 
স্ত্রী পর্ব ভারথ এত দুবে সমাপন ॥ 

স্নী পর্ধ গাওয়্যা দিব দিব্রত্র বাস। 
তান্ন ভক্ষণে তাব পাীববেক আশ ॥ 

চ্তরী পর্ব শ্রবণে কলুষ লব হয় নাশ। 
বধনাবী পায় সেই অন্তে ঘ্বগে বাস।॥ 
শান্তি পর্ব ইহার উত্তর শুন জন্মেজয়। 
নূপাতি আদেশে ছিজ কাঁবচন্দ্র কয় | 
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শাতি পর 

কর্ণের জন্মকথা শ্রবণে 

যাঁধিন্ঠিরেব খেদ 

আতজনাব তর্পনাদি কবিষা ব্যাধান্ঠিব। 

ভাবিতে লাগিলা ভয়ে বাজা বর্ধবীব ॥ 

'তাবপব ব্যাস আদি ঘত মূনিবর্গে । 
ঘুধিন্ঠিবের পান্বে আল্যা তাবা নর্বে 

প্রণামষা রাজা সভা দিলা পাদ্যান। . 
আছিস কাব আসনে বস্লা মনগ্রণ | 

নাবদেব প্রাতি যাধঙ্তিব রাজা কয় । 

ভয় অজষ হল্য শুন গহাশয় ॥ 

'সভাবে বাঁধযা মোব হল্য কোন সুখ । 
কর্ণে মাব্যা প্রাণ কান্দে বিদিবএ বুক ॥ 

মাষের চবন দটি দেখিয়া নষনে। 
দিবানিশি কান্দে প্রাণ কর্ণ পড়ে মনে ॥ 

কর্ণ কনক কান্তি মাধের আকার । 
দিবানিশি বপ রাশি মনে গড়ে তার। 

ভাই বলি পক আম নাই জানি 
তাবে। 

কর্ণেব জন্মেব কথা মা কাঁহলেন 

মোবে। 

'বাজা কষ মহাশয় কি ছাব জীবনে। 

হায মবি অজ্ন মাবিল তাবে রণে। 

শুন্যাছি তাহাব শাপ কবি নিবেদন 

কৈবা তাবে শাপিলেক কহিবে কাবণ | 
এত শন মানবর কাহছেন তাবে। 
অন্নশিক্ষা কালে কর্ণ কহেন দ্রোণেরে । 

'শিখলাও সকল বিদ্যা তোমার কৃপা । 

রহ্গ অস্ব দেহ মোবে ধার দুটি পান ॥ 

২২৫ 

ুহ্ধ অস্ত শিক্ষ্যা হব অজঃন সমান। 
যুদ্ধে পধাজব কবিব পান্ডুর নন্দন ॥ 
দ্রোণ বলে কণ জ্ঞান নাহিক তোমার। 
বপ্র বিনে বর্ষ অস্তে নাহি অধিকার ॥ 

গুব,বাক্য শনি তাব মানভগগ হলা । 

পবণুবামের কাছে কণ'বীব গেল | 
বামে প্রণমিয়া বহে আমি হ ব্রাহ্মণ । 

অস্দ্রশিক্ষা করায় মোবে লইলাঙ শব্ণ॥ 
দিবানিশি প্রাণপণে তার সেবা কবে। 
তুষ্ট হয্যা গুরুবিদ্যা দিলেন তাহাবে। 

অস্ত্রশিক্ষা কব্যা বধে ব্রাঙ্মণের ধেন2। 

অনল সমান বাণ ছাম্ কবে তনু | 
মাবল বিপ্রেব ধেনু বড় পাল্য তাপ। 

কোপ দচ্টে মানব দেন তাবে শাপ! 

সমবেব কালে পাপ? বড় দুঃখ পাবি। 

সত্য কই তোব বথেব চাকা 'গিলিবে 

ভুবি॥ 

শাপ শুন্যা পীড়া পাধ্যা গেলা বামের 

কাছে। 
কারণ না কহে তারে কোপ কবেপাছে॥ 
একদিন পবশবাম কবে উপবাস । 

অলস হইল বড় পাইল আয়া ॥ 
নিদ্রা বসে কণেরি উর,তে বাখে শিব। 
শষ্যায শন কবে সর সুধীর ॥ 

কাহ তোবে তাবপবে শুন যুধিষ্ঠির 

অর্ক নামেতে কৃমি তীঁক্ষ; ্ংস্টন্ছিব | 



মহাভারত 

অন্টপদ গুলকাষ মকবেব মধখ । 

দমনে কাঁটিষা উবু মারিল চুদবক । 

বব ন্মান দন্ত বড পাঁড়ী পাধ। 

তথাগি না নাডে অঙ্গ বন্ত বধ্যা ঘাষ ॥ 

গাব নিদ্ু ভঙ্গ ভয়ে নাঞ তোলে 
পূ 

গুরু বধ গাব বিজু বাঞ্ছা করগতব, | 

রাজধর্মের কথা কাঁবচন্দু কষ । 

শুনষা ঘাধাষ্ঠির রাজা মানিলা ব্য | 

কাল তুল কৃমি কামডায় কর্ণগলে। 

লগব সুধীর ধীব অঙ্গ নাই খেলে । 

কতন্দণ বই রামেব নিদ্রাভঙ্গ হয। 

কর্ণের াহদ দেখি মানিলা বি্মধ | 

পবগুবাম বলে বাপ: পীঁডা গাল্যে বড়| 
শোনিত বহিযা যাধ উব: নাই লাড় ॥ 

গ্বশ্রাম বলে বাগ গতা গোবে কহ। 

অভিপ্রাষে জানা গেল বি তু নহ | 
এত কষ্ট সহে নাকি বিপ্রেব শবীবে। 

সত্য না কাহলে আমি শাপিব তোমাবে ॥ 

কর্ণ কঘ্ গহাণধ গম কব তুমি! 
বর্ণ আমাব নাস দৃতপূত্র আমি | 

কমি মব্া অন্তবীক্ষে বাক্ষন হইল। 
আগনাৰ জম্ম কথা কহিতে লাগিল ॥ 
নং॥ নামে জন্থব আম দুবাচাব ছিল। 

বিপ্রেব হবিষা ভাষণ ঝড় পাঁড়া পাল্য ॥ 
বাঙ্ষণের শাপে আম কাঁট জ'্ম পায়যা। 
তোগা দবশনে আমি যাই মনত হয়্যা ॥ 

কোপ করি কহে বাম গনে পায়যা তাপ । 

কোধে কাঁপল দেহ করণে দেই শাপ॥ 
যে অগ্দ শিক্ষা কোল পবণযরাম বলে। 
্মবণ না হবেক তোর মরণের কালে ॥ 
ম্যান বলে জাপনার ভাল যাঁদ চাহ। 

তোবে নাই দিব স্থান নিজালযে যাহ ॥ 
নারদ বলেন কর্ণ দুঃখ ভাবা মনে । 

[ঢাপ্তং হইধা গেল দুষেণধন গানে ॥ 

দুমেণধন আম্বাস কাঁবর়া বহ তার । 

ভাব জান ভজে ধাব গৃহে লধ্যা যার ॥ 

গ্রাণতুল্য হল্য কণ' অভেদ মেলন । 
এক্তবে সঘাদ্বে শল্পন ভোজন ॥ 

কাঁলক্গ চিত্রাঈদেব কন্যা হরে, 
দর্ঘোধ নে। 

কর্ণধধর সমবে ভূগাঁত বর্গে জেনে ॥ 
এত শন জবাসন্ধ গহারাজা কোপে । 7 

বণেতে আহ্ধান কার কটু কয় তাকে। 
ঘোব বণে জবাসন্ধে কর্ণে কৈল জয় । 

বণে ভঙ্গ দিল রাজা প্রাণে গাধা ভয়। 

কর্থে তুষ্ট হথা৷ দূষোধন নববব। 
মাননা কাঁরষা ?গল মালিনী নগবণ 

নারদ বলেন রাজা কর্ণ বড় বাঁব। 

কে আছে তাহাব! দম সমব জুধীব । 
তুমি কৃঙণ কুষ্তী ধরণী পররন্দবে। 
ঘমদাগ্ধি পন বাম ছজনে কণে মাবে॥ 

রণে মব্া বাঁবগতি পাল। প্গরপৃব। 
জ্ঞানী হয়্যা মহারাজা বৃথা শোক কর ॥ 
বুঝাইল অনেক নাবদ মংপবরে। 
ণোক দুর কব পান কল্তী কহে তাবে। 

কৃষ্ণ লচ্ে সং্য বাষ্যা কণে ঝুঝাইল। 
ভথাঁপ তোমাৰ পাণ্বে" প্র না আল্য॥ 
আম গিক্লা কর্ণেবে বুঝান: তাবপব। 

ভাতুব সঙ্গে রণ না কব না কব॥ 
যধিষ্তিব বলে গা তি গ্রতাবিলে। 
তোমা হত্যে পাই মোক বর্ণে তুমি 

মাল্ো। 
য্যাধান্ঠুর মহারাজা বড় পায্্যা তাপ । 

২২৮ 



'য্বতী জনাকে ধক ক্রোধে দেই শাপ | 

আজি হতে যুবতী সকল কমণসন্ত | 

গৃথ দারুণ কথা কবিবেক বান | 
দযেশধন দারুণ দুজন দংস্টমাত। 

কুলাগ্গাব কুলনন্ট কবিল দর্াতি 
এত বাল যূধাম্ঠিৰ ধবণী লোটাষ । 

নূপাঁতি আদেশে দির কাঁবচন্দ্বু গাষ | 

রাধর্গ সংবাদ 

অন কহেন বাজা দেশে নাই যাব। 
বাজপদে নাই কা্গ 1ভঙ্গা মাগা খাব ॥ 
তুম বাজা কব পাথ" আমি যাব বনে। 

কপোতবাত্ি কাঁবব ভ্রামব মণ সনে । 
শোক দূৰ কব বাজা পার্থ ভাবে কষ। 

ধবা পালন কব অর্থেব পণ্য | 

অর্থহীন জনাবে অবজ্ঞা কবে লোকে। 

বৃঝ্যা দেখ আদর না কবে কেহ তাকে । 

যস্যার্থা্তগা মিত্রাণি বঙ্যাথণগ্তসা 
বান্ধব 1 

যস্যাথাঃ স পুনালোঁকে যন্যার্থাঃ সচ 
পণ্ডিতঃ | 

যে জনাব অর্থ আছে দে জন ঘহং। 

বন্ধু বাচ্ধব তাৰ লর্বে অনুগত | 
অতুল সম্পদ যাব সে জন পণ্ডিত ॥ 

সভাই মাননা কবে সব প্যাজত॥ 
বুঝ্যা দেখ মহাবাজা ধন ধর্মের মূল । 
ধনে হত্যে পা জাতি ধনে হত্যে কুল । 
ধনে হত্যে হয ধর্ম ধর্ম হত্যে ধবা। 
যাব ধন নাই সেই জিষন্তুএ মবা ॥ 

ধনে হত্যে বুদ্ধি বাডে ধনে হত্যে ঘশ। 
নে হত্যে হয ঘ্বগ' লর্বে তার বশ ॥ 

২২৯ 

মহাভাবত 

শোক দ:ব কর রাজা মোব বাক্য ধর । 

বন্ধু বান্ধবেব পালন বিপ্র সেবা কর ॥ 

না বোচে তোমাৰ কথা বনে আমি 

যাব। 

বাসনা আমাব গনে বন্যভুক হব | 
অঞ্চ অনথেব মূল শুন ধনঞ্জষ | 

সতত তাহার দুখ যে কবে সঞ্থষ | 

অর্থ হত্যে মদ হয মদেতে মৃভতা ॥ 

লঘু গুরু নাই মানে মনে পাষ বাথা | 
অর্থ হতে হম শোক অথ হত্যে 

বোগ। 
অর্থের ভাবনায় গত্ত হয নবলোক ॥ 

হেন অর্থ সণ্ষ কবিতে বল মোবে। 

কবিব সংসার ধর্ম কি কাজ সংসারে ॥ 

ভীম বলে অহে বাজা তোমাষ জানি 
ভাল। 

তোয়াব বুদ্ধে পাড়া পাই দুঃখে কাল 
গেন। 

এমন মনে ছিল কহে ব্কোদব | 

ধর্মবীব হষ্যা তবে যুদ্ধ কেনে কব 
বাজ্য ভোগ কব বাজা দব বৰ শোক । 

হইব হাস্যস্ণদ হাসিবেক লোক ॥ 
বনে গেলে মস্ত হয ইহা যদি জান। 

পবতি পাদপ সিদ্ধ পদ না পাষ কেন। 

বাজ্য ভোগ না1ঞ কব ক্ষিপ্ত হল্যে 
প্রা । 

উপস্থিত অন্ন যেন দব্বোন্ধ না খায় | 
অজ$ন বলেন বাজা কবি নিবেদন । 
ঘব ছাড়ি বনে গেল বেদজ্ঞ রাহ্ষণ 
বনে থাকি ছিজ কবে বলত উপবাস । 

বিবেক? হইয়া শেষে কাল লল্ল্যাস 

তাহাবে বুঝাত্যে বনে পুবন্দর আল্য | 

শচশপতি মাযায সোনাব পক্ষী হল্য | 



শ্রহাতাবত 

প্রদ্দব কহে ধিপ্র ভ্রম কেন বনে। 

গৃহাশ্রমেব ছাড়্যা দঃখ পাঅ কেনে | 

গৃহস্থ হইতে সম্যাস নহে বড়। 

গহণৰ প্রত্যাণট নর্বে আমি কাহ দড়। 

বন ছাডি গহে বায়্যা আতথি সেবা 
ক্র। 

ন্বীন বষদ তোব মোর বাক্য ধব॥ 

ইন্দ্র কহে শন বিজ যেজন বিঘপি। 

সর্ব পাপে মূন্ত সেইজন স্বর্গ বাসী | 

া্মণ বলেন স্তর কেন কর তম | 

ইন্দ্র বলে ব্ঘিপিকে প্রশংপি আমি | 

বূঝিতে না গাঁধি আমি কহেন 

ইন্দ্েষে। 

্রহ্মণ বলেন হে ধিঘাঁস বল মোবে | 

দত্থাতাঁথভ্যো দেবেভ্যোঃ গিতৃভঃ 
স্বজনায় ৯। 

অবশিষ্টানি যেহ'নন্তি 
তানানদীর্'ঘগাশনঃ | 

বিঘাসি লক্ষণ ইন্দ্র কহেন তাহাবে। 
গাহ'স্থে থাকিয়া যেবা অতিথি গেবা 

করে| 
দেবতায পূজা কবে পুজে পিতৃগণে। 
প্রাণপণ কাব যে খাধায পাঁঝজনে | 
অবগেষে যেবা খাধ বিঘাঁস ধলে তারে। 
বাসব বলেন বিপ্র কহিলাও তোমারে | 
ইরিহয় ধলে বিপ্র তোমাবে বুঝাই । 
চতৃষ্গদের মধ্যেতে গববে শ্রেষ্ঠ নাই। 
ধাতব মধ্োতে যেন শ্রেচ্ঠ কাথন। 
চাঁরবর্ণেব মধো যেমন ব্াঙ্মণ। 
আগ্রমেব মধো শ্রেষ্ঠ বঠে গৃহাশ্রম। 

নিজালও যাহ বিপ্র ঘূচাজ চিত্তের 
শ্রম 

ইন্দব শীনযা বাণী গহাশ্রমে গেল । 

সন্ন্যাস হইতে ভাই গহাশ্রম ভাল ॥ 
ইন্দ্র দিজ সংবাদ এত দুবে গাষ। 

রাজধর্মেব কথা কবিচদ্দ্র গার 

ঘাঁধাষ্ঠুবর পিংহাপনাবোহন 

নকুল বলেন রাজা ছিজ গুবু ভর্জ । 

ধবণ? গালন কর বজ্র তুমি হজ | 
বনে গেলে জপ যজ্ঞ করিতে নাবিবে। 

গৃহাণ্রমে [বত সুখ আব 1 কোথা 

পাবে ॥ 

সহদেব বলেন বাজা যোগমার্গ ছাড়। 
গাটে রাজ্য কব বনে দঃখ পাবে বড়। 

দ্রৌপদী বলেন শেষে দোব বোল রাখ । 

দীন হীন দযঠাখত ভরাতৃবর্গে দেখ | 
রাজ) তোঁজ বনবাসে গেছে কোন 

রাজা ॥ 
ভান্তভাবে বর যঞ্জ ব্রাঙ্মণের পূজা | 

দ্বৈত বনের কথা দব পাশারলে। 

আমাব ধতেক দুঃখ নয়নে দেখিলে ॥ 
শাশুড়ী আমাবে পূর্বে করযাছেন 

আম্বান । 
রাখহ মাযেব কথা নাকবনৈরাশ॥ 

আমাব নগান কেহ নাই পাষ দ.থ। 

পাঁচ পুত্র মল্য মোৰ বিদরএ বুক ॥ 

দ্রৌপদী বলেন হে বাসনা পূণ" কর। 
সংহামনে বাঁসয়া বাজত্ব দণ্ড ধব | 
দণ্ড. বিনে পিতা মাতা না মানিবেক 

নত 
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দণ্ডরবিনে কেহ না হইবেক বশীভ্ত | 
অজর্ন বলেন পৃন শুন নরপাতি। 
শত্রু বাধা ইন্দ্র পালা অমবাবতা ॥ 
ক্ষেত্র জাতের ধম ভাব্যা দেখ মনে। 

কেবা কোথা এম্বয" পাধাছে হিংসা 
বিনে। 

ব্দ্ধাব সৃজন বাজা নিব্দৌ তোমাষ। 
ভক্ষ হেতু নকুল মধকা ধব্যা খায॥ 

বিডাল দাব্ণ দ:্ট ক্ষধাষ আকুল । 
তাড়াতাড়ি কব্যা ভক্ষা কবএ নকুল 
কুকুর খিড়ালে খাষ শুন নৃপবব। 

[হংসা ধর্ম জীবেব আছএ পবন্পর | 

ভীম বলে দুঃখে বড দুটো তোযাব 
কই। 

রাজানাশ বনবাস জ্যেষ্ঠ বল্যা সই ॥ 
এক বন্ত্রা দ্রৌপদশবে লইল সভাষ ৷ 

দুধোধন 'ববঙনা কবিবাবে চাষ | 
দৌপদীব দুদশা যত নয়নে দেখিলে । 

সাক্ষাতে লঘুতা করে সেসব পাশবিলে ॥ 

ছৌপদাঁব কেশ ধরা পাপিত্ঠ নিব । 
দেশে হতো দুষোধন ক্যা দিল দূৰ ! 

বনে দ.ঃখ ঘত পালে তর'যাদশ বছব | 
দ্বৌপদাঁবে জয়দ্রথ হবে তারপব | 

বিরাট নগবে এক বচ্ছব গুঙারে। 

চাকবি কবিলাম মোবা গৃথেতে 

থাকিবে! 
নানা দঃখ দুষোধন দিল মো সভায । 

ইথে বাজা না কবিব বল ধমবাষ । 
বহ্ ?ঃখ পাধ্যা শন্তু কারলাঙ নিধন । 

পাটে বসি বাজা কব বাথহ বচন ! 
মনে লাগে নাই ভম বত মোবে বল। 
যাধিধ্ঠিব কহেন সন্ন্যাস মোব ভালা 

নহাভাবত 

অজন বলেন যে যে যুগ্ধতে মরিল। 

ক্ষান্রধ জাতেব ধর্ম স্বর্গে চলা গেল | 

পালন করহ পবা বাখ মোব কথা । 
জ্রানা হয্যা মহাবাজা শোক কর বৃথা | 
ব্যাসদেব কহেন পাথেব বাকা ধব। 

ঘুচাহ সভাব শোক সুখে রাজা কর! 

আশ্রমেব মধো গাহন্থা ধর্ম বড। 
অন্য বাসনা যত মোব বোলে ছাড | 

পব বার য্ধ কারি স্বর্গবাসে গেল। 

জান হে ক্ষেত্রিব ধর্ম বাজ্য তুমি পাল॥ 
ধুধিন্ঠিব কহে প্রভু নিবেদি তোমাবে | 

উপাখ্যান বিষ্তাবিষা কহিযা কহ মোবে ॥ 

লিখিত নামেতে মনি শংখাশ্রমে গেল । 
ভাই ভবনে নাই ক্ষুধাতুব হল্য 
দারুণ ক্ষুধাব জঙালা নাই পৃবে আশা । 
ভূগে পড়া ছিল ভক্ষা কাবিলেক শসা। 
তপ লগাধিষা 'বিপ্র নিজ দ্থানে গেল। 
ভাষেবে ভবনে দেখি কহিতে লাগিল ॥ 

চুবি কব্যা আমার পাতত শপা খালি। 
গাপেতে পাতকাী হৈলি কৃকম কবিলি॥ 

ঘাঁদ ভাই পাপে হতো হবে তূমি গহ। 
দুঃখনর পাশে যান লেই উপযন্ত। 
শুনিষা তাহাব কথা ভগ পাশে গেল। 

আগনাব দেব যত বিবধ্যা.কাহল £ 

ভায়াব শা চুবি কৰা খাইলাও আগি। 

ইহাব উচিত শান্ত কব মোবে ভা | 
বিশ্রবর্গে জিন্াপিযা কাটে দুটি হস্ত । 

গাপ হতে হলা ঘুন্ত পাপ হলা পৃতি। 

পাথ* বলেন ভাই মোব বোল ধব। 

ভালা ঘুচুক ভীম্সেবে জিজ্ঞাসা তুথি 
কর 

বাহ্ দহে ডুব দিতে পালা দুই বাহা। 

দ৩৯ 



মহাভাবত 

হেন কর্ম কোনকানে কবে নাই কেহ। 

ধান্তি গর্েব কথা কবিচন্দ্ু গাষ । 

মেজন শ্রবণ কবে স্বগপদরে যাষ ॥ 

গঃবাণ থা শ্রবণ 

ওবস পত্রের প্রাঘ পালে যেবা প্রজা । 

[ছা তাপ কব তুগি মবে এমন রাজা ॥ 

গাঁবল ধ্যাত বাজা সহস্র কবি খত; 

অতুল যাহা যশ 'ছিলা ধর্ম সেত;॥ 

ছল অদ্ধবীৰ বাজা বৈষাবেৰ শ্রেষ্ঠ । 

কষ পবাধণ সতাবাদ ইন্টে নিষ্ট | 

গাপেব নাঁহক লেশ ছিলা পণ্যবাশি। 

ধম 'জন্যা অন্তককালে হল্যা স্বর্গবানী | 

[ছল বাজা শশাবন্দ; সকল বাজা পক্ষ । 

উর্বগ্ন সমান যাব ভার্বা এক লক্ষ | 

যজ্ছেব দক্ষিণা বাজা দিলেন বাব কনা। 

নুদন্তী সুতনী শ্যামা বুপে গণে ধন্া। 

হর্য যত হত্যা নে বডই কৌতুক । 

কন্যা গ্রৃতি গত হান্তি দিলেন বৌতুক ! 

একণত বথ গল অণ্ব একশত ॥ 

দূণ্ধবতী শত ধেন; শঙ্গ স্বর্ণ ত॥ 

তাবপব “দল বাজা একগত অঙজা। 

কম্যা প্রতি হ্দেতে দিলেন মহাবাজা ॥ 
[িবাঁববা অগর গনি কাহলেন যত । 

কাঁবনন্দ্র 'ঘ্ন বলে নাম লব বত | 

ব্যানদেবেন উপদেশে ম্যধান্ঠিবের 
সান্তনা 

সঞ্জঘ বলেন মোর শে(ক গেল দূব। 
পুত 'ভিধাইযা দেহ দধাব ঠাকুর ॥ 
মৃত পত্রে নাবদ দিলা প্রাণ্দান। 
শ,ণ্যা ঘুধান্ঠিব রাজা কথা হল্য জ্ঞান ॥ 

সুব্ণদ্ঠীকীবে কোন বাজা জদ্মাইল। 

ঘৃধাষ্ঠির বলে কষে কোন দোষ হল্য 

এত শনি যুঁধন্ঠিবে কহে ভগবান | 

নাবদ পর্বত গেলা সঞ্জযেব স্থাণ॥ 

ভ্গাঁত দুহিতাব দেখিযা মান রংপ। 

নাবদ পাঁডলা ভোলে হইল কাক ॥ 

নাবদের ভাগিনা পাইযা বড় দুখ । 

নাবদে গাগিল হজ বানবের মুখ ॥ 

সমঘ কাবা মোবা আল্যাম দুইজনে । 

আগা ছাডা কথা কেন কহ কন্যাপনে | 

নাধদ দিলেন ণাপ আগি তোর মামা । 

দবগগ্থান না পাবি না করিলি ক্ষমা | 

বৃবিধা মুনির ভাব বাঞ্জা দিল ভুতা। 

মানভগ্চে পর্বত পাইল ধড় ব্যথা | 

পর্ধত নাবদে কহে শাপ দূর কব । 

তুমি মামা গ:বুজন দোষ হলা ঘোব। 

নাবদ বলেন মোব মনে হলা দুখ। 

পাপ অনাথা কব ঘুচুক বানব মংখ। 

শোন বাজা দুজনের শাপ গেল দবে। 

বিবাবধা কৃঝ পুন কন ব.ধিচ্ঠিবে 

বানবের গখ ঘাঁদ নাধদেব গেল। 

গতিবে কন্যাব পৰ পঃবুষ শংকা হল্য | 

ভাবিনণ ভাবা মনে ভয়েতে পালা । 

পর্বত দাগ্ডাইঘা পথে কহেন্ তাহাঘ। 

বঠেন তোমাব পাতি না ভাবিহ দুখ । 

গাপান্ত হইতে গেছে বানবেব মুখ ॥ 
সেই নাব? ইহাব কথা হল্য শেষ। 
শুনলে পাইবে সখ দূবে যাবে রেশ | 
যধার্ঠিব বলে বিববিষা কহ মহান। 

সন্দেহ ঘুচাহ ঘোব শেষ 1 কথা 
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ত বিভা করে জ্যেষ্ঠা ভাগনী থাকিতে রি 

তাব অন্ন না খাবেক দিঁধিস্গ বলি তারে 
অগ্নে ধিস্ক যেবা গ্রাম দাহ কবে। 

বোৌবকয়দ মিথ্যাবাদী শুন সমাদবে | 
পবদ্োহৰ ব্রাহ্মণের ধন যেবা হবে। 

অপাত্রে কব দান কহি তাবপবে | 
অদ্নাতা বিদ্বাসঘাতন অবিক্লুষ বিরুষ 

করে। 
উপপাতকীব কথা কহিলাও তোগাবে ॥ 
ব্যাস কবে আততায়ী বধে নাই গাপ। 
মিছা দুঃখ ভাব বাজা দুব কর তাপা। 

ব্যাধি পাঁড়িত হয্যা প্রাণ যদি াষ। 
সেঙ্গনা পাতকী নষ সুধা বাদ খাব ৷ 
গুরুব আজ্ঞাষ যেবা গুব্তল্প হরে। 
সেজনাব নাই পাগ কহিলাঙ তোমাবে | 
উদ্দালক শিষো কযা জন্মালা সন্ততি। 

ইহাতে নাহিক পাপ শুন নবপাতি। 
চাঁব কথা গুবু প্রাণ বক্ষা কাঁববেক। 

শুন বাজা ইহাতে শিষ্যে নাই ঠেক। 

বিবাহকালে বাঁতসংপ্রধোগে গ্রাণাতাষে 
সরধলাপহাবে। 

বিপ্রসাচার্থেনতবদন্তি পগনৃতন্যাহব 
পাতকান। 

বাসদের ধমশিদ্ৰ বুঝান যুধিঙ্ছিবে। 
বিধাহেব কালে মিথ্যা বলবাবে পাবে ॥ 
নাবাঁসম্ভোগ কালে মিথ্যা যাঁদ কঘ। 
ইহাতে অধর্ম নাই শুন মহাশয। 
্রা্থণেব অর্থে মিথ্যা কাহবারে পাবে। 
ব্যাসদেব বলে বাজা কাঁহলাও তোথাবে ॥ 
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবিতে লাগিল। 
কবিচন্দ্র বল বাজার শোক দূরে গেল । 

মৃহাভাবত 

চাবণক রান বধ 

যাঁধান্ঠর বলে প্রভু কাঁহলে যত বন্ধ । 
বিববিষা আমাধ শনাজ বাজধন | 
এত শুন বেদব্যাস ধযাধাষ্ঠিবে বলে । 
রাজধর্ম শুনিবে ভীচ্মে কাছে গেলে 
'বিনাশিয়া তাব পাশে কোন লাজে যাব | 
পাশে যাত্যে ভয বাসি কি বল্যা বলিব | 

ত্র জাত্যেব ধর্ম কৃষ্ণ কহে তারে। 
ব্যাসবাক্য শান যাহ ভীম্মের গোচবে ॥ 
বিপ্রবেশে এক রাস দূর্যোধনেব গখা । 
চার্বাক তাহাব নাম আপি দিল দেখা । 
কোপ কবি যুধিচ্টিবের পানে চায় । 
তোবে ধিক অরে পাপী জিতে না 

জয়ায় | 

তোবে নিন্দা কবে পাপা জ্ঞাত বন্ধু 

জনে। 
জ্ঞাতে বিনাশিয়া পাপা তাবাঁব কেমনে | 
ঘুধিষ্ঠিব বলে আমি কবিয়াছি পাপ। 
শোকেব উপবে তুমি কেন দেই তাপ॥ 
রাক্ষসেব নায়া বিপ্রবর্গেতে জানিল। 
দুযেধনেব সথা বল শাপ্যা ম্যাবল ॥ 
কৃষ্ণ বাক্য যুধিচ্ঠিবে অভিষেক কবে। 
ব্দেধ্ধন নানা বাদ্য ছন্র শিরে ধবে। 
[সিংহাসনে বসে রাজা দ্রৌপদীব সাথে। 
অভিষেকের পবে দোহার সত্র বান্ধে 

হাথে। 
কষ বলে যুধান্ঠরে মোৰ বাকা ধব। 
ধৃতবাস্টের আজ্ঞা লয্যা প্রজা পালন 

কর। 
বিদুবে কারল মন্দ ভরে যুববাজ। 
যযধাঙ্তবে সাধ, সাধ, করএ দমাজ॥ 
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মহাভাবত 

আয় ব্যয চিন্তাষ সঞ্জয বনন্ত কবে । 
সেনাধ্যক্ষ করিযা রাখিল নকুলেবে॥ 
শন্ুপদ্দ পাথে বাখে সহদেব সাথে। 

ধৌম্যে পৃবোধা কবে বেদনীত পথে ॥ 
য্ধাষ্ঠব মহাবাজা কহেন মন্তরীবর্গে | 

ধতবান্টরেব আল্ায কবিবে কার্য দর্বে ॥ 

জাতি বন্ধু ভাই কাৰণে মল্য ঘত। 

ক্লমেতে ভাব শ্রদ্ধা কবে বেদমত ॥ 

(দ্রোপদীব লঙ্গে বাজা কবেন নানা দান। 

বাজধর্মে ব্যাস উন্তি কবিচন্দ্র গান | 

গাণ্ডবদের ভগচ্গ দশনে মান্না 

ভীমকে দিলেন রাজা দুষেশধনেব ঘব। 

শাসনের বাগ পাথে' দিলেন 
তাবপব | 

নহদেবে দেন রাজা দূ্মষণের ঘব। 
শকুনিব আলয নকুলে দিলেন তারপব | 
সহদেব পাত্যকি সঙ্গে হাথ ধবাধবি। 
প্রেমাবেশে অজ£নেব বাসে গেলা হবি | 
পাবস পিষ্টক অল্প খান ধদুনাথ । 
পাথ সঙ্গে বস বঙ্গে নিশা কৈল পাত॥ 
প্রাতে উঠি স্নানহিক কবি মহারাজা । 
ধৃতরাষ্টে বন্দি কবে রাঙ্মণেব প:জা ॥ 
তাবপব নংগবব কৃষে। কবে ্ত;তি । 
তোমা হতো পালো বাজা তুি মোৰ 

গতি॥ 
রাজা বলে উত্তব না দেহ প্রভু কেন। 
কষ্ট কহে ভীঘ্ম মোবে কবিল ম্মবণ॥ 
মনেব বাপনা তার উত্তবাধণে'ত। 
তন ত্যাগিবেক ভাম্ম আমার 

সাক্ষাতে । 
শরতনেপ ভাঁদমদেব ঘাবং নাই মরে। 

জ্ঞানাশক্ষা কর গিষা কহিলাও 

তোমারে | 

তত ভাবষ্যং বর্তমানেবে জানে। 

ভ্রাতৃবগে' লয়্যা তুম যাহ তাব হ্থানে | 

বাজা বলে কাছে যাত্যে ভয় বাস 

আমি। 

সাহাধা কবহ প্রভু লঞ্জে যাবে তুমি ॥ 

শুনিষা রাজাব কথা কৃষ্ণ বলেন ভাল। 

গার্থ বলে পাই পাঁড়া এইক্ষণে চল॥ 

কেহ রথে কেহ গজে কেহ অম্বববে। 

কেহ কেহ নরষানে চলিলা সত্বে ॥ 
ভ'ম্ম পাশে সন্ভাষা কাঁরতে যায় 

দর্বে। 
মঙ্গল বাজনা বাজে এস্যে মনিবগে। 

আদি বজ্গীক ব্যান পুলগ্ত মহামৃনি। 
পলহ ্ুতু মাণ্ডব্য নাবদ মহাজ্ঞানী ॥ 

বেদজ্ঞ বাধণ খাষ অপর মুনি যত। 
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে নাম লব কত। 

ভাঁচ্মের কৃষল্ঞতি 

ভীম থাকে যোগধ্যানে কৃষেব 

আগমন জানে 
না আসতে তারে কবে দ্তুতি। 

তাঁম দেব পবাংপব সপ্টি স্থিতি নাশ 
কর 

তোমা বিনে নাই মোব গাত ॥ 
মনের বাপনা মোব চবণ দেখিব তোব 

মতি যোগ মরণেব কালে । 
ব্ধা আদি নাই জানে যোগ নাই পায় 

ধ্যানে 
ভকত বসল তোমায বলে। 

বিবকর্ত ঝ্বিঘষ চিদানন্দ সর্বাশ্রষ 
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পর্ণে কব মনেব বাসনা । 
এত বাল গণ্গামুত উদ্দেশে হইলা নত 

হাংপদ্মে কবেন অনা | 

গথে ঘাত্যে কৃ কহে যরধান্ঠব বাজা 
অহে 

পাঁচখান হুদ বাগেব কৃত । 
কে কাঁহব তে তাব তিন সাতে 

একুশবাব 

কোগে ক্ষতি বর্গে কৈল হত ॥ 

ভীম্মের উপদেশ 

যাঁধঙ্ঠিব ঘহাবাজা গোতিন্দেব সনে । 

রথাবোহে দেখিবাবে যাধ ভীম্ম স্থানে । 
এক বথে পাঁচ ভাই কুবংক্ষেত্রে যাষ। 
সাত্যকি সমেত চিন্নবথে ফদুবাষ । 
ধৃতবাণ্ট বিদুব চাললা নাবী যত। 
দ্রৌপদী গাম্ধাবী কুন্ত নবধানে দ্রুত ॥ 
কুবুক্ষেত্রে শবশব্যায় দেখি পিতামহ । 

যুধাচ্তিব ভীমাজএনেব বড হল্য মোহ | 

ভীম্মে প্রদক্ষিণ কবি প্রণমিল পাষ। 
শবে গাঁথা কলেবব 'কিবে হায় হাষ ! 
ভদম্মদেব উভমূখ কব্যা ফিব্যা টা! 
গোবিন্দ সমেত সর্ধে দেখিবারে পাধ ॥ 
বাজা বলে ভমে আম বাক্তপাট দিহা। 
বনবাসে ধাব তোমার অনুমতি লদ্যা । 
আমাব সমান পাপী নাঁঞ তিভূবনে। 
জ্ঞাতি মিশ্র বন্ধ আম বধিলাও বণে। 

জ্ঞানদাতা ভষত্রাতা মাল্যাঙ 

দোণাচার্য। 
[ক হবেক যোব গাঁত কবিরা কুকায' । 
লোষ্ঠ ভাই কর্ণে মাল্যাও বঈব 

বন্পতবূ । 

মহাভান্ত' 

বংশেন প্রধান তুমি পিতামহ গুবু॥ 
পৃথিবীতে হেন কর্ম কোন জন কবে। 

গবু জাতি বন্ধু মিত কেবা রণে মারে £ 
ভীত্ম বলে হাঁধস্ঠিব নাঞ্জি ভোগমার 

র্ পাপ। 

শোক মোহ ধর্ণপান্ত দূর কর তাপ। 

মন দিষা ইতিহাস শৃন পণ্জনে | 
মনে ঘি নাঁঞ লাগে তবে যাবে বনে ॥ 
দেহের মবণ হয় জীব নাঞি £বে। 
কর্মাধীন দেহ পাধ্যা গতাযাত কৰে। 

অকালে মরণ নাঞ্ বিনাশএ কালে। 

আম কবি আমি মাবি মণ লোকে 

বলে। 
যাধান্ঠব বলে মৃত্য জন্ম হল কোথা । 
বাঁধতে না পাবি ঘোবা কহ 

গিতা। 
ভনম্স কহে ॥ 

কণ্যপ সুত সযন্ভব মনু হল। 
তাহাব তনধ বুচি পত্র জন্মাইল ॥ 
সাতপূত্রে সপ্তদ্বীপ কাটিযা ত দিল! 
ভবতে ভাবতভামি জন্বুতে স্থাপল। 
বর্ধাব তপস্যা বাঙ্জা বে ঘোবতব। 
অনাহাবে বহে যাটি হাজাব বসব ॥ 
ধবধাতাব বনেতে জন্মাল অস:ব। 

সংসাব নাশিতে তাবে বলিল ঠাকুর ? 
ভরথ িধিবে ক্ষ অনবে দবব।ব। 
না মানে নিবেধ মানা নাশএ সংসার । 
তাবপব মৃতাব্প পৃরষ ভম্মিল। 

কালর,পা ভয়ংকরা নারণ সৃষ্টি কৈ ॥ 
কন্যা বলে কাঁধিতে পাবি সকল সহাব। 
জন্বুদ্ীপ বিনাশিতে তারে দিল ভাব! 
কন্যা বলে যত লোক নিন্দব আমার । 
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সহাভাবত 

চৌধটি ব্যাধির সূষ্টি ক্যা দিল তায় । 
কন্যা যত লোকে গাবে ব্যাধি পা 

দোষ। 

যে আধকাব দি পাইধা সন্তোষ ॥ 

বাবব তন বম সঞ্জগবনী পুবী। 
বৈতরণী নদণ চাঁব দ্বার সাবি সাবি 

পণ্বগ্ত পুণাকলে উত্তর মুখে যাষ। 

বণে পড্যা বণদ্থল পশিম বার গাষ ॥ 
পতী যান পর্ব দ্বারে পাতকী দাঁক্দণে। 

ভাগ বলেন ধুধান্ঠিব শুন একমনে | 

চৌবাণী হাজাব কুগ্ড আত দ'রবাব | 

চন্রগঞ্ধ ভূঞাএ নবক করিধা বিচাব | 
স্বামীবে বলএ কট, ছ্থাপা দ্ুবা হবে। 

এব; দ্বি্র দেবতাধ নিন্দা বেবা কবে। 

ঘোব নরকে ঘোবে পণড়া ঝড় পাষ। 
উ্ধিতে চাইতে বাড মাবএ মাথায় | 

গোবধ নাবাবধ বিপ্রের বৃত্তি হরে 
মুত্র বিদ্ঞা কৃণ্ডে বমদুতে পেলে তাবে । 
বধ.কণ্যা রগণী গুবণগনা হরে। 

কু্ভীপাকে তপ্ত তৈলে পাপা গুড় 
মবে॥ 

পষ]া হরে িথ/া সাক্ষীহবে ত অকুমাবা। 
সূচীমুখে গেলে তা'ব কিল লাঁথ 

গাবি| 
গ.বদ বগ্রু ঝাল বধ একা ণশু খায় । 

কাম কুণ্ড তাহাবে ভুঞাথ যমবায় | 

শক বয় করে দান 'দিষা হবে। 

বেতঃকুণ্ডে পড়ে সে গোমাংস ভক্ষণ 

কবে॥ 
যেমন যেয়ন পাপ করে তেমন নবক 

যায । 
?ক কবিতে পাবে সংখ্যা কাবিনন্দ্ে গাব । 

গঞ্চপ্রেত উপাখ্যান 

যুধিষ্ঠিব বলে কিসে পাপাীলোক তবে। 
ভীঞ্ম বলে গঞ্গাদেবী পাতকণ উদ্ধাবে | 

একাদশী রত কবে দেই অন্ন জল । 

দূগণণ্টগী ভুত কবে রঙ্গলোকে হুল ॥ 

অধর গজ গ্রো কন্যা দি কবে দান । 

সপ্ত পাশে মুক্ত হষ কৃষ্ণ পদে স্থান ॥ 
সস নমেং ধবা দেই ছিজববে। 

একুশি পৃবুষ লধা বাধ প্রগপুবে | 

তুলপী অধ্বথব্পে শুনয়ে পরাণ । 

দবিদ্রেবে দান দিলে রঞ্ধলোকে স্থান ॥ 

বাস ভ্বা উপানত যেবা দেই ছাতা। 

গগনেব দাধ নাঞ্জি পুজা কবে ধাতা | 

সোনা বৃপা লাক 1?) দান ধেবাজন 

কবে। 
গমনের দায় নাঁঞ সর্ব পাপ হবে॥ 
নানা বিধি দানেব কথা বাজাবে কাহল। 

দান ধম" বিস্তাবিত সংক্ষেপে বলিল | 

ভীগ্গ কহে মন ঝহি আব উপাখ্যান । 
শযানতে এবণ সখ অমৃত সগান | 
তীর্থধারনা কবিষা কোণ্ডলা গূনি ঘায় । 
ণানেতে পণ প্রেতে খিবাবে পায় ॥ 

লোল '্রিহ্বা বিকট বদন লেচ্ছকাব। 
উচ্চ উৎকট দগ্ত ভস্নাচ্ছন্ন গায় | 

মনরে দোঁখযা গণ প্রেত িজ্ঞাপর় । 

তুমি কেবা কোথা যাঅ দিঅ পাঁরচয় | 

কোঁণ্ডলা আমার নাধ তাঁথ' কব্যা 

যাতে । 
পথ মধ দেখা হল তোমাদের সাথে ॥ 
পাঁচজন প্রেত মোবা শুন দেবধাঁষ। 

কর্মদেষে পাই কষ্ট "শান নিবাধী | 

স্্ 
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এত শুন মুনিবব পণছনে বলে। 
কোন পাপে কহ মোকে প্রেভলোকে 

পালে | 

সচিমূখ মোব নাম লেখক ছ্বিতীয। 
পয্যীষত নাম মোব আমিহ তৃতীয় ॥ 
শীঘ্রগ বূঢ মোবা এই পণ্ভ্রন । 
যে পাপে হয়্যাটি প্রেত কাব িব্দেন ॥ 
মুখ ঘুবাইষা আমি আতাঁথ বণ্চিল। 

সেই অপবাধে স:চিধুখ নাম হল | 
বলেন দ্বিতীয় প্রেত আতাঁথ দেখিয়া । 

তাহাবে ভাণ্ডিলাম আম ভ্মেতে 
লেখিযা । 

ইহাব কাবণেতে লেখক হইল নাম। 
নেই পাপে প্রেতলোক পালাঙ 

গুণধাম | 
বলেন তৃতায প্রেত আতীথ গ্রতারিল। 
উচ্ছিষ্টান্ন খায্যা পধঠাষত নাম হল্য | 

শীঘ্রগ কহেন শীঘ্র যাহ আত দূব। 
শশ্ঘরগ হইল নাম বাঁলষা নিচ্ঠুব ॥ 
বুঢ বলে বু বলা বলিলাঙ তাবে। 

না পারব দতে কিছ; যাহ অন্য ঘবে॥ 

ইহাব কাবণে নাম গোব হল বু । 
আঁতাথবে না? 'দিষা কষ্ট পাল্যাও 

বড় ॥ 
মুন বলে প্রেত লব পন জিজ্ঞাস । 

্মশানে বাঁস্যা তোমবা ভক্ষ কব ক ॥ 
প্লেত সব বলে গোঁসাঁঞ মোদেব ভক্ষ্য 

শুন্যা। 
বহিতে নাবিবে কাছে হবে তোমাৰ 

ঘৃণা! 
বাম বিচ্ঠা বন্ত পঃজ শিখাল গষেব। 
শোৌচের জল খাই শ;ন মুনিবব ॥ 

মহাভারত 

মুনি বলে তোমবা কোন স্থানে থাক। 
[ববধ্যি জরিজ্ঞাসএ মোব বল বাখ | 

প্রেত সব বলে ম্যান করি নিবেদন! 
আলিসা মাধ্যাব অঙ্গে থাকি অনন্ষণ ॥ 

বেদ পথ নিন্দা কবে ছিজ গুবুজনে। 

বন্ধিতি ফিংসক () নিন্দে থাকি তাৰ 
সনে ॥ 

অপব অনেক গ্থান মো সভাব আছে । 

শ্মশানে মশানে থাকি মতজনাব কাছে ॥ 
মুনি বলে পুনবৃপি জিজ্ঞাস সভাষ | 

কোন কৃষ্ণ কবিলে প্রেতলোক নাঁঞ 

যায ॥ 

গুর্ দ্বিজ পজা কবে বুত একাদশী । 
দুব পাতি পরব কবে হয স্বর্ণবালী ॥ 

মাতা পিতা দেব দ্বিজে যে কবে ভবণ । 

পুবাণে ভ্তবন কৰে পূজে জনণাদন ॥ 

ইবিনাম আতাঁথ সেবা জপ বজ্র কবে । 
কদাচ তাহাব গত নহে গ্রেতপুবে। 

কৃষঃ কৃষ্ণ বাম বাম কহে অনক্ষণ। 
তাব গাঁত স্বর্গলোকে শঃনএ ব্রাহ্মণ 

এই মত শণপ্রেত বালিতে বাঁলতে । 
মূক্ত হ্যা গেল তারা চাপ প্বর্ণবথে | 

আকাশে দ.ন্দভ বাজে পুষ্প বাঁবষণ। 
মু হষ্যা স্ব” গেল কৌন্ডল্য ব্রাহ্মণ ॥ 

ভী্ম বলে শুন বাপু ইতিহাস পূবাণ 1, 
একাদশী উপাখ্যান কাঁকিন্দ্ু গান | 

একাদশ উপখাান 

কোপ্ডিল্য নগবে রাজা চন্দ্রকেতু ছিল। 
চদ্দাবতন নামে দাবা পৃণাফলে পঙ্গ। 

মহারাজা নিবাহারে একাদশী কবে, 
বাণী পাছে ছিল চিত্ত নিবারিতে নারে। 
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মহাভাবত 

বলত ভাগ্য বাছা সুখে রাঁত ভোগ কৈল্য 

সেই কর্মলে বাজা গপ্র পঞ্দী হল্য | 

কট পতদ্গ খাব কোৌশ্ডিল্য নগবে। 

চণ্রাবতী গবা জদ্মে নীলধ্বজেব ঘবে | 

গৃণ্যকলে তপোবনে সেই জাতিদ্মবা। 

নগূল্ধ্বে কান্বা কর চণ্দরকেতু দাবা 

গতি দিরা অহে দিতা আমাবে উদ্ধাব | 

পাপে গাঁত গধে পক্ষ তাবে দেহ মোব ॥ 

কাবণ কাঁহতে বাজা দেনা সঙ্গে দিল। 

নবধানে চাপ্যা সতী পদ্গ গাশে গেল ॥ 

চানিতে না পাব তুমি বাণী তোমার । 

গপ্র পক্ষ হল্যে পাগে কবিবা শুজাব | 

বক্ষ হতো গৃধ পক্ষ গান কন্যা পানে। 

নীলাবতী নাগ্ছী কবি কহে দেবগ্ণে। 

একাদণন দিলা দ্বর্গ বাউক মোব 
গতি । 

বাজাব পাপে মোব দেহ ঘাব 
অধোগাতি॥ 

একথা কহিতে দ্বর্গে বাজএ দূল্দযুভি। 

বথে চাপ্যা রাজা বাণী দোঁহে গেল 
দিবি) 

ভীব্ম বলে গৃহাগ্রমে পণ্য আছে কত। 
-বনে বাত্যে চাই নাই জান বেদগথ ॥ 

গন দিধা শুন বববাহ: উপাখ্যান। 
পুদ্পদদ্ত যাহাতে পাইল অপমান | 

নৃগতি আদেশ পাধ্যা গানেব কারন! 

সংক্ষেপে ভাবত কথা কবিচন্দ্র গান ॥ 

নীরবাহ ও গ7্গদন্তের উপাখ্যান 

গঞ্প্দন্ত বিষ্ক ভন্ত গোরী পূজা কবে। 

বীববাহ্ ধন ধব্যা দিজে দান কবে । 

দাঁবদ্ু বাঙ্গণ এক যান তাবপবে ॥ 

আস কবিধা বলে শুন লবপাত। 

দান দেহ সোনা রুপা ঘা দগতিণ 

পুন পুন মাগে বব নুপবব কোপে । 

অশ্াবস্ঠা আঙুলে পৃবিযা দিল তাকে | 

্বা্ত ধল্যা সেই ছিব অশ্বমল নিল । 

জলে পেল্যা ক্রোধ কব্যা ব্রাহ্ধণ চাঁলল | 

পথ্পেন্ত পে তুলে মাল? ভিতবে। 

[শাবেব নিগণল্য পেলে ধতেন নাবে 
চোরে। 

রজনী প্রভাত হল্য পালাতে নারল। 

শিবেব নাল] চাষ্ট্যা খধ্জ সেই হল! 

পুদ্পদন্তে দেখ্যা বীববাহ নৃপবব। 

ভিজ্ঞপিতে কহে তাবে নকল উদ্ভব | 

পগ্পদন্ত নাম মোব গৌবীপু্ধা করি | 
চবণ হইল খঞ্জ চল্যা যাতে নারি | 
বাজা বলে কাব কোলে মৈত্র হলে 

মোব। 

থঞ্জ হইবেক ভাল হরে ৪ুতি কবা। 
ব্জন্তুতি কবিতে আইলা মহে*্বব | 

গৌবীভস্ত জান তাবে শিব 'দিল বব | 

হইল 'দিগুণ বল খঞ্জ গেল দরে । 
মৈত্রতা কবিধা দোঁহে কোলাকাল 

কবে ॥ 
পষ্পদন্ত বলে প্রাণ বাঁচালে আনার । 

কি দিরা করিব মৈশ্ন তব উপগ্াব | 

বীরবাহু বলে জিজ্ঞাসা বাসবেবে। 

পাপ পুণ্য আসিয়া কাঁছবে পুন 
মোরে ॥ 

মৈত্র সছ্ধে পজ্পদন্ত কোলাকুলি কারি 

বাঁববাহু পচ্পে দানে নিত পুজে হরে ॥ পপ লল্্যা সুখী হয্যা গেল ইন্দ্রপূরী ॥ 
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বাঁববাহ্ব কথা কহিল সকল । 
অনেক কব্যাছে পণা এক অমঙ্গল ! 

পব্ত প্রমাণ এই দেখ বিদামান। 

অধ্বমল ব্রা্মণে কবাচে পৰে দান ॥ 

এত শুনি পুস্পদম্ত গেল তার পাশে 
ভারতে নংক্ষেপে হিজ কবিচন্দ্ু ভাবে | 

বাঁববাহাব দানেৰ পথ্মাণ 

প্পদশ্ড বলে মিতা শুন বানব্বে 
ক্থা 

কেবা আছে তোমার সমান। 

দেখিলাও ইন্দ্রপূবে একে একে কহি 
তোবে 

ছিজে যত কাঁবযাছে দান । 

দোখলাঙ অন্ন মেরু তৃষি রাজ 
কহপতব্ 

দধিকৃণ্ড ঘৃতকৃণ্ড বত। 
বাস ভূযা রত যত গ্ণময হয যত 

বিবিধ প্রকাব চিন্ররথ | 

অপব দেখল ষত তাহা না কহিব কত 
কোষ বাজি ধেন্ গজ মাতা । 

ঘজে 'দয়।ছিলে দান অন্ববিষ্টা 

গিরিপ্রমাণ 
শুন্য বীববাহ্ পায় বেথা ॥ 

যাঅ মিতা ইন্দ্রূপুবে জিজ্ঞাসিয়া 
আগ্য তারে 

কিসে হবে মোব পরিন্রাণ। 
বায়্যা পুন ইন্দ্পূবে জিজ্ঞাসা 

করিতে তাবে 
কাঁহলেন সহস্্ানয়ন ॥ 

যাঁদ কন্যাব বাদ বটে তবে তাব পাপ 

টুটে 

মহাভবেত 

যা দিয়াছ ববে মাত শেষ। 

দুরগাজ্টমী রত কবে তাবে যদি ছখতে 
পাবে 

তবে তাব ঘুচ্যা যাব রেখ । 

শুনে বীববাহ বর 25 

কলঙ্ক ঘৃষষে বত প্রজা । 

[দির কবিচন্ড্রে কষ বাজাব ঘুচিল ভয় 

অষ্টমী খাজা বূলে বাজা 1 

দুগণত্টন? বত 

'ছিজবা ফিব্যায বাজা নগবে নগবে। 
দ্গণন্টমী কে কর্যাচে তারে তব কবে। 
দুগণন্টগী মহাব্ুত নাঁঞ কবে কেহ 

না হল পাপেব সংহার ভাবে বারবাহু 1 

উগ্রকণ্ঠা নামে বেশ্যা চাব্ নিতদ্বিনী । 
মাষের সন্দে ছন্ব কব্যা নাঞি খাষ 

পান ॥ 

দূর্গন্টমীব কথা শুনা শৃম্ধ হায় 
গ্নানাবগাহন কার পজাষ বলজ ! 

ঘটে আমর শাখা দিষা পুজে 

কাত্যাষনা। 
কৃতি কৃতাঞাল হয়্যা পড়ে ভ্তববাণী | 
গব মন্ত্র পাঠ কৰা বিসন নিল। 

বাঁববাহ্ ছ্থানে তেহ্ গমন কবিল! 

ব্রতেব মাহাত্য বাপ শুন ষধিষ্টির [ 
মুক্ত বাঁববাহ্ স্গার্শ বেখার শবখর | 
ভীম্ম বলে য্যধান্ঠির শন ঘোব 

বাণী । 
উগ্নকখ্ঠাষ সংস্পশণা মুক্ত নূপমাণি ॥ 
তাবপর দিবাভাগে পুজ্পরন্ত আলা । 
মৈত্র বল্যা হাথে ধবা বাজা জুধাইল | 
বাঁববাহু বলে মিতা কহ সত্যকথা। 
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মহাতাব্ত 

গ্পেদন্ত বলে তুমি না ভাবিহ বাথা। 

নুধায়াচি ইদ্দ্রে আমি তোমাব বিববণ। 

কি হব্যাচে ভাল কবিচন্দে কন ॥ 

ভগত্মের দেহত্যাগ 

ভীম্ম বলে যুঁধিষ্ঠব তোবে কহি পুন । 

দশবরান্ি রতকথা মন দিষা শুন । 

গন: পুর ধৃত 'দিনে পব দাবা হবে। 

চোবা পত্রে পীড়া পাধ্যা বাদ্যা বাথে 
ঘবে। 

পুরে বাধ্যা ঘিজবব গঙ্গাতীবে দেল । 

দশনে কটিয়া ডি নিশাধ পালাল ॥ 

ব্যা্ ভযে বিজ্ব বৃক্ষে উাঠল উপবে। 

শশিতাত ক্ষুধার্ত ভাব কাঁপে কলেবরে | 

বাল ছিল সেই বুক্ষেব তলায়। 

গার কছ্পে পন্ধ ঝরা পডে শিবের 

গ্রাঘ | 

তুষ্ট হষ্যা ভোলানাথ বব দিল তারে। 
অন্তকালে 'তাথর ফলে যাবে গোব 

প্বে। 

ধন ধবা মহাদেব দল ছ্বিজববে। 
বব পাথ্যা রা্ষণ গেলেন নিজ ঘবে। 

গৃহাএরমে যাষ্যা বাপ: ব্রত যজ্ঞ কব। 

শা পর্ধ এত দরে কহে ভীগ্মবব ॥ 

পুন্ব্ৎ করিহ থাপ] প্রজাব পালন্। 
শপ্ন না রাখবে পুবে বধবে জীবন ॥ 
পবভম ল্যা বাজা [বিপু কবে জষ। 
পান্র পাত্র অধ্বমেধ কহিল তোমায় ॥ 
কুম্তীর পালন কব বাখ্য মোর বথা। 

বহ, কণ্টে পালন কর্যাচে তোর মাতা | 

ধতবাণ্ট গান্ধাবীব কবিহ পালন । 

চিশুকালে কব্যাছিল বক্গণ পোষণ | 
এত বল্যা ঘন ঘন কৃষ্ণ পানে চায়। 

উত্তবাধণে রবি দোখবাবে পাষ ॥ 

সৈইকালে বাঁজমন্ত্ ভাবতে ভাবিতে । 
গোবিন্দ পদারবিদ্দ দেখএ দাক্ষাতে ॥ 

আগ্য কৃষ প্রাণবল্লভ হত'কতা' 
| হার । 

তব চবণাম্বুজ দেখা আমি মরি ॥ 
এই কৃষে মনূষ্য বৃদ্ধি ত্যাগ কব 

সভে । 

আগাব বচন বাথ বড় সুখ পাবে॥ 
গোবিন্দ গোপাল মাধব বর্ষণ বিরুম | 
নরহবি লক্ষমীকান্ত দেব নাবায়ণ | 
এত বাল গতি আদি করএ প্রছুব। 

ভীঙ্মেব মনের কথা জানলা ঠাকুব। 
আপনাকে এতাদনে গ্পাধ্য কব্যা মন । 

মৃত্যু যোগে সাক্ষাতে দৌখলাঙ 

চকুপাণি | 
এত বল্যা কৃষবূপ দোঁখতে দেখিতে। 

প্রাণ ছাড়া স্থানে গেলেন চাপ্যা 
ব্থে। 

কুল ক্রিয়া আদি শ্রাম্ধ বাজন কাবিল । 

কনক ভাজনে ধিজে ভোজন করাল্য ॥ 

মহাভাবতের কথা কবিচন্দ্রে গা । 
ভীদ্মযোগ | শান্তি পর্ব ] এত দুবে 

নায়॥ 
লেগ্ধাব দাক্ষণে ঘব পান্বা বদাঁত। 
মল্লাবনী নাথের জধ কব রমাপাঁতি ॥ 
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আখ? পর্ব 

যুধিষ্ঠিবেৰ অশ্বমেধ 
যজ্ধেব আযোজন 

সৌতি কহে সনকা'দি কবহ শ্রবণ । 

জন্মেজযে কহে ইহা মুনি বৈশনপাযন | 
তব যজে বিদ্ধ কেল সহস্রলোসন । 
হেন অধ্বমেধেব কথা কবহ শ্রবণ | 
যধাম্ঠব কহে ব্যাসে গোবিন্দে ব 

কাছে। 

জঞাতি বন্ধ গুরুবধ পাপে কি নিষ্তাব 
আছে॥ 

ভীম্ম পিতামহে মাল্যাঙ দ্রোণ হেন 
গুবু। 

জোচ্ঠ ভাই করণে" মাল্যাঙ বীব 
কলপতবূ । 

ভীমেবে কারধা বাজা আমি যাব বনে। 
ব্যাস বলে ক্ষোন্বব ধম শোক কব 

কেনে ॥ 
শুন বাজা অন্বমেধ পাপকে 'বিনাশে। 
রাজা বলে ধন নাঞ যজ্ হব কিসে ॥ 

মবৃত্ত কব্যাছিল যজ্ঞ কাহ তুঞা 
ঠাঁঞ্ি। 

শন্বত' পুবোধা ঝাজাব বূহস্পতি 
ভাই ॥ 

তাব যন্তে স্বর্ণ পান্্র বত উবাবল। 

সেই রত আন্যা যক্ত কর মহখপাল ॥ 
মতের ধন যধিম্ঠৰ আনাইল । 
চিত্রের প:্ণমাষ যজ্ঞ আবন্ভ কাঁবল ॥ 

নিমান্নধা আনিলেন বতেক বাজনে । 
ধদধ্বংশ আন্য আব বত মুীনগণে | 

মহাভাবভ--৯৬ 

ুন্তী গান্ধাবী 'ব্দুব অন্ধ নবপতি 
শুভাকাব মহাবাজা আনাল্য 

ভানূমতন। 

হেনকালে উত্তবা প্রসবে পবীক্ষতে। 
মরা শিশু গোবিন্দ বাঁচাল্য যেগপথে ॥ 
যত দুঃখ দুবে গেল দোঁখষা 1শশবে। 

সহদেব আজ্ঞা পায়্যা আনে অধ্বববে ॥ 

চামব 'কার্ধণ? 'শিবে বাথ লোমগচ্ছে। 
বঙ্গ বাগ কাব অম্বের সাজাইল পচ্ছ। 
উবুমান ঘাঘব ঘণ্টা পটব্ গ্রাষ। 
সুবর্ণ নূপুর অন্বেব দিল চাঁব পা ॥ 

[ন্ম্ছন কবে অন্বে যত ববনাবাঁ। 

গ্তব কবে ষৃধিষ্ঠির ঘোড়ার পায়ে ধরি | 

1সশিথমৌব জয়পন্র বান্ধে তাব শিবে। 

প্রণাম কবিয়া অন্বে প্রর্দন্িণ কবে ॥ 

মঙ্গল বাজনা বজ্দে শুনি মহাবোল। 

বৈদধ্বনি পুঞ্প বিঃ জয হবিবোল | 

দশক্ষিত হইলা ঘজ্ঞে বাজা য্যাধষ্ঠিব | 

অন্ববক্ষা হেতু নিযোজিল পার্থবীব ॥ 

ভীম নকুল পবা বাখ দুই বাবে । 

সহদেব কুটুম্ব সকলে সেবা কবে 

ভাগ্যবন্ত শিষ্যবর্গ দিল পার্থ নাথে। 

জপ বজ্ে ঘোব বণে অজনে 
বাঁচাত্যে ॥ 

বূুষেব আদেশ পায়্যা অন্ব দিল ছাড়া । 

লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি অশ্ব চলে 
দেোডা॥ 

নুপতি আদেশ পাধ্যা গানের কাবণ। 

সংক্ষেপে অন্বমেধ কবিচন্দ্র গান। 
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মহাভাবত 

অন্বের দবাভন্ন দেশে গমন 

অগ্বমেধেব ঘোড়া প্রথম দিলেন ছাড়্যা 

চন্রাবর্তে ঘুরিষা বেড়ায় ॥ 

বল নাই তাব ট;টে ফলজ মাবিয়া 

উত্তে 

হসাবয়া পর্ব মুখে ধায় ॥ 

পাছ; বীব ধনঞ্জয প্রভগ্জন জান হয় 

পথেব পাদপ ভাঙে ঠেসে। 

ঘোড়া যেন গজ দর দুর্গ বন করি ভগ্ন 

প্রবেশিলা ম্ুগতে র দেশে | 
£ বল 

সসৈন্যে আইন সাজি ভ্রিগত এটাও 

ঘোড়া রাখে নিজ অন্ত।পুবে ॥ 

অজুনে দৌখযা পাছু ন্রির্গত বলেন 
কছু' 

একা বাব 1ক কাঁবব সমরে॥ 

পার্থ কহে কৃ সথা এক কোটি আমি 
একা 

কাঁপে বগ2 ঘোব কোপ দুষ্টি। 
খুলল ভা হল কায় শাণত বাহযা 

যাষ 
অজএনের বাণ যেন বৃষ্ট | 

দিজ কাঁবচন্দ কয় রাজা হল্য পবাশয় 

গান্তে দিল জয়পন্ত লেখ্যা । 
বিস্ময় ভাবিয়া মনে প্রেম কৈল তাব 

সনে 
অজননেব পবান্রম দেখ্যা ॥ 

বন্র;বাহনের সাঁহত ষ)দেধ 
অজঃ$নের পতন 

বৈশহ্পাষন বলে অধ্ধ গেল ছাড়া । 
প্রাগজ্যোতিষপুরে গেল পান্ডবেব 

৷ ঘোড়া । 

ভগদত্ত নুত ব্ভ্রনাভ মহা শর। 
ঘোড়া ধার পাঠাইল নিজ অগ্রঃপ,র | 
অর্জনে দেখিয়া বীঁব লে থাক থাক। 
তোমার উপরে আজি পাঁড়ল বিপাক ॥ 

আমাব হাথেতে আজি তোমাব মবণ। 
তোব বন্ডে করিব আমি বাপের তর্পণ ॥ 
আমাব পিতাব আঁত বৃম্ধ সখা ছিল। 

তাহারে মারি তুঞ্ি তোর লাগ্যা 
মলা ॥ 

এত শন কোপ কবি ঘুঝে ধনধীয। 
দুই বীবে বাণ বর্ষে ঘোব যছদ্ধ হয়। 

বজ্রনাভেব বাণ যেন বজেব লমান। 
অর্জনের বুকে বাজে ধরণ লোটান | 
বোগাসনে বাকা জপএ মযন্থণ | 
চেতন পাইয়া উঠে ইন্দ্রের নন্দন ॥ 

সামাল সামাল বাব ধনঞ্জষ কোপে। 

দেব অদ্দ্রে গুছতি কাঁগল বার তাকে । 

উঠ বজ্রনাভ পার্থ কবেন আম্দাস। 

বাঙ্গাব আজ্ঞ। নাই কাবে কাবতে 
[ব্নাশ। 

ধোড়া 'দিল বগ্রনাভ শান প্রিয়কথা। 

বজ্ঞে নিমন্ত্রণ কবে কাবা মৈদ্বতা ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে বাজা শুন নমাদরে । 

পা*ডবেব ঘোড়া গেল সৈন্ধবেব পুষে ॥ 

জবপন্ত পড়্যা ঘোড়া ধবে মহারাজে। 

অসংখ্য সাজিল সেনা দামা ভেবী 
বাজে। 

অজননেব সঙ্গে আস্যা ঘোব ষ.গ্ধ করে। 
সাগাল সামাল বল্যা ডাকে পার্থ বাবে ॥ 
দাবণ দুজধ শেল পাট ছাডা দিল। 
ব্কেতে বাজিল শেল অজন পাঁড়ল। 
ধন খসে সেনা যত পারে বায়া। 

ঘেবে। 
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-পন্ষ যেন বম্ধ থাকে পঞ্জর 'ভিতবে ॥ 
ভষ পাধ্যা যোগাসনে মানগণ জগে। 
অজন চেতন পাল্য জপেব প্রতাপে ॥ 

কোপ কব্যা বৃদ্রবাণ অজর্ন এঁডল। 
সৈন্য সমেত পার্থ সৈম্ধবে জানল 

দঃশলা পৌন্ন লষ্যা পার্থ পাশে এল্য। 

হজ্জে নিদ্াম্বুঘা তাবে বাজ্যে বাজা 
কৈল [ 

কামচাবী অন্ববব বশ কাব নয । 
মাণপুবে চল্যা গেল পাণ্ডবেব হয । 

মাঁণপ্বে গেলা ঘোড়া নগব ভিতবে। 

বর্ুবাহন ধাঁব ঘোড়া গেল অন্কপুবে। 
ঘোড়া দেখ্যা চিত্রাঙ্গদা কহেন বাছাবে। 

জয়পন্র পড্যা বাছা শুনাহ আগাবে ॥ 
এতশনি জবপন্র পাঁডছে বাজ্রন | 

আছগেতে গোবিন্দ নাম কব্যাছে লেখন ॥ 

হাঁপ্তনাপূবেতে হাঁধান্তব মহাবাজ । 
এম্বমেধ কবে শুন সকল লনাঝ | 
অ(পন্ ইচ্ছাষ বেড়াইবে জয় বব। 
অন্বমেধেব ঘোড়াবক্ষক পার্থ 

ধনর্্ধর 
ধলবান হয্যা ঘোড়া ধাববে যেজন। 
“তাহাবে জিনিব জষপত্রেতে লিখন ॥ 
গণিপুবের বাজা বলে ঘোডা নাই দিব! 

আছি ঘুদ্ধ কব্যা ঘোডা জিনিযা 
লইব॥ 

চন্রাঙগদা বলে পনর দুব কব তাপ । 
ঘোড়া রাখে অজন তোমাব স্ই বাপ ॥ 
তম পৃন্ত মাণপুর নগবেব বাজা ৷ 

পার্থে আন গিষা বাছা কাঁব তাব 
পজা। 

শনীনবা সাজিল বাজা সেনাষ আবৃত । 

মহাভারত 

কুশান্বুজ গন্ধমাল্য অর্ধ দুর্বাধৃত 

বরুবাহন আল্যা অজএন গোচবে। 

পাদ্য দা গ্রণামযা কহে জোড কবে 
মা গোব চিত্রাঙ্গদা বাপ হজ তুমি । 
চল ঘবে তোগাবে লইতে আলাঙ 

আমি॥ 

দৈধগ্রন্ত কোপ বব্যা কহে ধনগয। 

নট চিত্রাঙ্গদা তূমি তাহাব তনয | 
অভিমন্ পত্র মোব বণশুব ছিল । 

সমবে তোঁজষা প্রাণ স্বগ্ চলা গেল | 
অঞ্জন বলেন বেটা আন্যা দেবে হ্য। 
কাহাবে বালস বাপ নটাব তনয | 
এত শুনি বরুবাহন বাজা কোপে 

কাঁপে। 

বণধীব মহাবীব কাহছেন বাপে ! 
উঠচত ঝালতে পার্থ পাছে কব তাপ। 

পাঁচ ভাই তোমাদেব জনা পচি বাপ) 
কন্যাকালে তব মাতা বণ্ডে স্ঘ* নাথে। 

কানীন তাহাবে বলে কর্ণ জন্মে 
তাতে॥ 

তাবপব ভব মাতা পতি বিদ্যঘানে। 

ভোগ কবে ধাবা পবন্দব মনে ॥ 

মাদ্রী কামবনে মাত্যা নানা মাধা জানে । 
বত ভোগ কবে আম্বনী কূগাবের 

ননে! 

সকল লোকে জানে এ সকল খ্যাত কথা । 
নর্বে বলে পান্ডব সকল জাবলাতা ! 
?তিনলোক বশে বাপা তোমাদের খ্যাতি। 

আমাব মা ধাবাঙ্গনা তোমাব মা সতী ॥ 

শুন্যাছি তোমাব বাপ শিববস 'ছিল। 

কাম:ক কামেব বশে বঙ্ষণাপে ল্য ॥ 

ঝবীরেব বেটা বাব আম ব্ণভীবু নই। 
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মহাভাবত 

মহাগ্বূ পিতা তাঁম তোঁঞ এত সই | 

পিতা পত্র আজ মল্য সমবেব লেঠা। 

সে জন হাবিবে যুদ্ধে মা যার কুলটা | 

এত বাঁল ধনূকেতে দিলেন টংকাৰ। 

বম্বান্ড ভারল শব্দে লাগে চমৎকার ॥ 

বন্ুঝাহন কহে ঘোড়া ছাড্যা নাই দিব। 

কেমন সতীব বেটা তম এখান 
জানব ॥ 

দাবুণ ক্সানিয় জাত বশ কাব নয় । 
বাগে পোয়ে গালাগাল ঘোব যুদ্ধ হয ॥ 

কোপে পারঞ্ বাণ এড়ে মুখে চচ্বে 

থায়। 

বরুবাহনের বাণ পডে পাথ পাষ। 

পিতা পত্রে ঘুণ্ধে বাণ বর্ষে পঞঝপব। 

ভূধব শিখবে যেন বষে' জলধব ॥ 

গাতাল প্রবোঁশল দৌঁহার ধনুকের 

ধ্বান। 

কু'্ডল' হইল ভয়ে বড বড় ফণী॥ 
নাগ কন্যা উল্পদ গব যোগে জানে । 
পাতাল হইতে আল্য প্র সলিধানে॥ 
বন্তুবাহন বলে মা কি বাদ্ধি কাবব | 

মহাগুর বাপ বাণে কেমনে মাবিব | 
উলপাঁ কহেন বাছা যুদ্ধ ঝর তুমি। 
পবিণামে পান্তা কব্যা দিব আম ॥ 
শনিথা মাবেব কথা বরুবাহন বীব। 
জবজব কাঁরল বাণে পার্থেব শরীব ॥ 
বিমানে চাঁপষা য.দ্ধ দেখে দেবগণ। 
দেব অস্দ্রে মোহ হল্য গাঞ্থেব নন্দন ) 
সংবদ্ধ নামেতে মন্ত্র কবাল্য চেতন । 
বন্ধ'বাহন বাণে বুদ্ধ কবিল পবন ॥ 
দশদিগ বদ্ধ বীব কারিল বাণেতে। 
বন্ুবাহন বলে বাপা স্মব ঘদূনাথে ॥ 

৪৪ 

অজ্ঞন গোবিন্দে স্মরণ কবে করপনটে। 

সাবাঁথ গোবিন্দ আস্য বাখহ সংকটে ॥ " 
গঙ্গাশাপ জানিম্না না আাল্য গদাধব। 

দুজনে এডিল বাণ বমের দৌষব | 
ভূতলে পাঁড়িল দৌঁহে দোহা 

বণাঘাতে ! 
চন্দ্র স্ব" খস্যা যেন পড়িল ভ্মেতে ॥ 
বরুবাহম বাণে পার্থ তোজিল জগবন | 
পার্থ বাণে বন্রুবাহন হল্যা অচেতন ॥ 

দেবলোকে নঝলোকে করে হাহাকাব। 
অজন মবিল দেশ জংড্যা চমৎকাব। 
হেথা চিত্রাঙ্গদা দেবী মনে আনান্দিতা । 
সহস্র দাসীব সঙ্গে ভূষণে ভযিতা ॥ 
কান্দঘা কহেন দাসী শুন বাজার ঝি। 

পিতা পযুত্নে যুদ্ধে মলা বেশ কর কি॥ 
পতি পত্র বুদ্ধ কব্যা তোমাব মবিল। 
দেখাসযা রণমাঝে সবনাশ হল্য | 

শুন) চিত্রাঙ্গদা দেবা মংন্তকেণা ধাষ। 
বণস্থলে পড়ে গিয়া অজ€নেব পাষ॥ 

অজএনে কবিধা কোলে চিত্রাঙ্গদা কান্দে ॥ 
কষ্ধণ কপালে মাবে বুক না বান্ধে | 
কাকচন্্র বলে যেবা শুনে কর্ণপঃুটে। 
যথেৰ যন্ত্রনা তাবে কভু নাই ঘটে ॥ 

[চ্ালদার [বিলাপ 

কোলে কব্যা বস্যে বতী উঠ উঠ 

প্রাণপাত 
প্রাণনাথ পাশব্যাছ মোবে। 

একবাব ফিব্যা চাহ আমাবে সঙ্গতি লহ 
প্রভু পড়্যা শিশ,ব সমবে | 

তিভুঘনে কথা খ্যাত তোমার বিক্রম 
যত. 



দেবাসুব ষাবে নাই আঁটে। 
পত্র হ্যা তাবে মাবে হেন বাঁব যুদ্ধে 

মবে 
যাব বাণে গাব দাঁব কাটে | 

এুভদ্রা দ্রোপদী কুম্তী আব ধম" 
নবপাতি 

কেহ না পাইল সমাচাব। 
তোমাব ভাই তিনজন দেবদেব জনার্দন 

কোথা কৃষ্ণ সারথি তোমাব | 
ডাকি আমি পুনঃপনঃ শুন্যা কেন 

নাই শুন 
বণস্থলে পড়্যা কেন থাক। 

গোবিদ্দ তোমাব সখা আসিয়া দিবেন 

দেখা 
একবাব কুষ্ণ বলা ডাক ॥ 

মুত্র হষ্যা পিতা মালা যজ্ঞ নাই 

সাঙ্গ হল্য 
ঘোড়া নাই গেল হস্তিনাকে। 

বাজা ঘাঁদ ইহা শুনে সে নাকি বাঁচিব 
প্রাণে 

শাশুডী মাবব পত্রশোকে ॥ 

উল্পণ তোব এত নাট ঘূচালি 

আমাব হাট 
তোব ঘুক্তে পতি পাত্র ল্য । 

কাথিচন্দ্র কহে দড় চিন্তাঙ্গবাব নি 

ভূমে পড্যা হইল মুছিত ॥ 

বন্ত;ুবাহনের শোক 

বরূবাহন চেতন পাইল বণস্থলে ৷ 
দেখিল জননী পড়্যা পাথ" পদতলে ॥ 

সরাযাছে অঞজনবীব ধবণী লোটায। 

৪৫ 

মহাভারত 

ধনু পেলি কান্দ্যা পড়ে অজধুনেব 
পায়। 

বাপ বাপ বল্যা কান্দে বন্রুবাহন রাজা ॥ 

বাজাব ক্লান্দনেতে কান্দযে যত প্রজা! 

অন্যলোকেব ছাওযাল যখন বাপ বল্যা 
ডাকে । 

মনে হয বাপ দৌখব যাব হস্ভিনাকে ॥ 

দগদগ চিতে তোমাব বাপের হাইবাসে । 

হেন বাপ ঘোড়া লধ্যা আলা মোব 
দেশে॥ 

মাযেব মূখে শন্যা গেলাঙ তোমা 
আনিবাবে। 

নটীব তনয় বল্যা গ্রাল দিলে মোবে ॥ 

কে জদ্মালা ক্ষান্্রঘ বল্যা তাব নাগাল 
গাই। 

খড্গোতে কাটিক্লা তাবে সাগরে ভাসাই | 

ক্ষান্র জাতি হয়া আম মাবিলাঙ 
বাপেবে। 

কলেপ কজ্পে ছ্থিতি মোব নবক 
ভিতবে ॥ 

মগ চর্ম গাষে দিব হাতেতে কপাল । 
তীর্থবাসী হষ্যা মাগ্যা খাব সব“কাল ॥ 

চিত্রাঙ্গরা বলে পত্র কাব মুখ চাহ । 
স্বামী সঙ্গে যাব অগ্নি কৃণ্ড কবি দেঁহ॥ 
তোমা পৃত্র উদবে ধবিলাঙ অভাগিনা । 
তুমি প্র মাল্যে চন্দ্রবংশ চূড়ামণি | 
সতী হয্যা মনে আম পাইব অজর্নে। 
হাঁন্তনাঘে কেহ না বাঁচব পাথ" বিনে ॥ 
বরুবাহন বলে দেহ না বাখব আব। 
আগুনে পোড়ায্যা দেহ কবব ছাবথাব ! 

বাঁসতে সভাব মাঝে বড পাব তাপ। 
অঙ্গুলি দেখাবে লোকে অই মাব্যাচে 

বাপ? 



শ্রহাভাব্ত 

নূপাঁতি আদেশ পায্্যা গানের কাবণ। 

সংক্ষেপে ভাবত কথা কাঁকিন্দ্র গান | 
শবভে জিনিধা ঘোড়া দ্বাবকায় গেল। 

অজ্/নের জীবনলাভ ও অন্বমেধ  বসহদেব উগ্রসেন পার্থে পজা কৈল। 
যজ্ঞ সমাপ্ত _ বৈশম্পাষন বলে বাজা তোবে আম 

ৃ কই। রদ পাষে ধব্যা বন্তুবাহন বলে। ঘাঘের শেষে আল্যা ঘোড়া বাবমাস বৈ ॥ 

পাক্রাণ কাঁবব আমি কৈলে বণস্থুলে ॥ চৈত্র গরপি'মায় যজ্ঞাব্ত কবেন 
উল.পা হাঁসযা মাঁণ বরুবাহনে 'দিল। ঃ না 
বুকে আবোপিতে মাণ অজন বাঁচল ॥ 7157 15 মহাণগণ ও 
অজন বাঁচিল আনাম্দিত সবজন। গোঁবিন্দেব পূজা কব্যা ধমেব নন্দন । 

স্থগেতে দন্দুভ বাজে প:প বাঁরষণ ॥ 20378888৮ 
বন্তুবাহন বব পড়ে অজ্নেব পায। তসাগব প্রধান হোম ধোঁম্য ম্শন 

বাছা বাছা বল্যা পার্থ, কোলে কবে কৈল। 
তাষ॥ দেবতা সকল ভাগ যে যার লইল। 

চিন্রা্গদায ধনঞ্জয কছিতে লাগিল। গগন ভোঁদল প্রায উচ্চ বেদধ্বান | 
নাগকন্যা উলপাঁবে এথা কে আনিল ॥ আনবে নেষবে দেষবে খায়বে এই বোল 

উল্পা কহেন নাথ কাব মিবেদন। বাহ? তূল্যা বলে কৃষ্ণ সবে খাঅ খাম । 
পুনের হাথেতে হল্য তোমার মবণ | ধর্ম পনুত্রেধ যশ সভে গ্রাঅ গ্রাঅ। 

অণ্ট বন্ধু সঙ্গে গঙ্গা শাঁপল তোমাবে।  কাডাকাঁড় হূডাহযাঁড় কবে ছুটাছুটি ।, 
এই মাণ আন্যা নাথ বাঁচাল্যাও কি কহিধ রাজাব যজ্দেব পাঁবপাটি ॥ 

তোমাবে ॥ ঘৃতকুল্যা মধুকুলা ভোজন কবাল্য। 
অজন বলেন তোমা হত্যে আম দাক্ষণাতে ম্ণ্ন্গনে নূপাত তুষিল। 

প্রাণ পাল্য। মুনিবগে" শান্ত দিষা কবে আভীষন্ত । 
চিনরাগদা উলংপাব চবণে পাঁড়ল। পাপে হতো যুধাচ্ঠিব রাজা হল মান্তধ। 
দ: সতাঁনে গলাগাল ভাবেতে গিবভোল। জধঢাক বাজাইতে নেউল করে মানা । 
অজ্খন বাঁচিল জয় হার হবি বল উঞ্চবৃত্ত বজ্রেব বশ গান সব'জনা। 
বরুবাহনেব ভাব বি পার্থ কহে তাব কথা কহ বল্যা অজন বলিল। 

তাবে। নকুল সকল বয়্যা ধমে" প্রবেশিল ॥ 
৮ চপ [বস্ময় ভাব্যা খেলা সবে" যার যেথা । 
জরা দিলেন এ না রে অশ্বমেধ পবেব কথা হল্য সমাধান ॥ 

| যেজন গাওযাষ ইহা তাব স্বগ" বশ । 

সহদেবেব পনর মেঘসন্ধি ছিল। 
তাহাবে 'জীনধা ঘোডা দশার্ণবে গেল ॥ 
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ধর্মে মৃতি হয তাব নহে ধম বশ! 

ভীন্ত কবি ভাবথ কথা যেজন 

গাওবায ॥ 

ইহা জন্মে সখ অন্তে কৃষ্ণ পদ পা । 

মহাভারত 

আশ্রমবািক পর্ব ইহাব উত্তব। 
হাঁবি হবি বাঁলধা সভাই যাহ ঘব ! 

নৃপাঁতি আদেশ পাধ্যা গ্ানেব কারণ । 

সংক্ষেপে অদ্বমেধ কথা কবিচন্দ্র কন | 

জশ্রমবাদিক পর" 

পান্ডবদেৰ ধতরাস্র সেবা 

জন্মেজয় বলে যোবে সন্দেহ হইল ॥ 

রাজ্য পায়্যা যৃঁধা্ঠিব কি কার্য 
করিল॥ 

ধতরাম্ট্র গান্ধাবী বা কেমনে 
গোঙালা । 

কতকাল পাঁচ ভাই ধবণী পান! 

বৈশম্পান বলে শুন জন্মেজষ । 

ধৃতবান্টরে অন্গত ধর্ম পনর হয় ॥ 

ধৃতবান্ট্রে বধাণ্ঠিব পুরস্কার কবি। 

আজ্ঞা লঘযা পালন কবেন রাজপুরী ॥ 

কুম্তী দেবী গান্ধাবীব রাঁহল সেবায় । 

দিবানিশি অনুগত হয্যা দাপীব প্রা । 
ব্যাসদেব আদি সেথা ঝুঝাল্য বাজাধ । 
নানা কথা কাঁহয়া পবিতোষ কবে তাষ॥ 

ষৃধিম্ঠিব ধর্মবীব কবেন অচনা । 

ধতবাণ্ট গান্ধাবী দৌহাব পৃবেন 
বাসনা | 

কুস্তণ দ্রৌপদী আব উলপন চিত্রাঙ্গন | 
গান্ধাবীর সেবা মবে কবেন লর্ধদা 

রাজা বলে ধ্তবাচ্টরে ষে কবে সেবন । 

আমাৰ প্রাণ সম সেই বন্ধুজন | 
যে লঙ্ঘে তাহার বাক্য সৈই শত্রু 

মোব। 

পদসেবায় তাহাব পণ্যের নাই ওব। 

এত শুনি সভাই সভযে অনুগত | 

ধূতবান্ট্েব আন্ররাকাবা প্রজা হল্য যত ॥ 

ধৃতবাণ্টর প:র্রদেব শ্রাদ্ধ করিল । 

বিপ্রবর্গে বাসভষো বহ? ধন দিল | 

সেবায় হইল বশ দ্বে গেল শোক । 

বিজ কাঁবচণ্দ্ু বলে লুখী সর্ধলেকে ॥ 

ধৃতবাস্টেন বনযামা 

যখন মনে পড়ে দোহা বাজা 
দুষেোধনে।+ 

উথলে শোকের 'সিম্ধু চায় ভীম 

পানে । 

দাবৃণ পুর্রের শোক পাশবিতে নাবে। 
কটাক্ষেব কোণ চাষ ভীমে কোপ কবে। 
ইঙ্গিত কবিষা ভদম কটু কয তাবে। 
মোব বাহঃবলে ধতবান্ট্রে পত্র মবে ॥ 
দূই বাহু বাবে ধাবে দুজনে দেখায় । 
আঁখ ঘুবাইঘা ভগম চন্দন মাথায় 1 

ভাঁমেব তজনেতে দোহাব হব দুখ । 
শোকে জর্জব তনু বিদরএ বুক 1 
অন্নল কালেতে সমবে নাঞ্চি খাব । 

গান মুখ দেহ ক্ষীণ শুগ্ক হল্য কায | 
বৈশম্পাধন বলে তোবে আমি কই । 

২৪৭ 



মহাভাবত 

আঁনচ্ছাষ আহাব খাধ চাবাদন বই | 
আট 'দিন গাম্ধাঝী না খাব অন্জল। 
ভূত'ল পাঁডযা থাকে ক্ষণ হল্য বল। 

এত কথা য:ধাষ্ঠিব ?কছ: নাই জানে। 

হযাছে দারুণ শোক ভামেব কনে । 
তাবপব শন নৃপ পনেব বছব গেলে। 

ধৃতবান্্র অশ্রমখে যুধিষ্ঠিবে বলে ॥ 

মেব অনবোধে হল কুবুবংশ ক্ষষ । 

যতোধগণগ্ততোজধ শাগ্ন মিথ্যা নয় ॥ 

ধৃতবান্ট্র বলে বনবাসে যাব আমি । 

গ্রান্ধাবী সমেং যখধাণ্ঠিব আজ্ঞা কব 

তুম ॥ 
ধর্মাত্। ধ্পুবৃষ তুমি ধর্ম জান। 
বনবাসেব ভাত কাল বদ্ধ দুইজন ॥ 

তোমাবে আশিস কার বনচাকী হব ॥ 

কুলধর্ম আমাদের ঘবে নাই বব! 
যাধাণ্ঠব বাজায় বুল তুম দৃঙখী 

হলো। 
বাজ্যে কি কাক্ত মোব আমাধ তা 

মাল্যে 
ইহা বলা য ধিষ্ঠিব কান্দিতে লাগিল । 
বঞ্চিত হইলাঙ বলি পদেতে ধাঁবল। 
তরি পিতা তি মাতা তমি মোদের 

গুব্। 
তোমা বিনে নাঞ্চ জান 

বাহ্মকলপতব | 
পণ শোকে যদি যাবে সত্য কহ মোবে। 
ধ্বংস কবণ বাজ্য হান্তনা নগবে ॥ 
ভোমাদের সঙ্গে বনধাবে যাব আমি । 
সেবা কব্যা থাকিব তোমাব দূঞখ না 

পাঅ তুমি। 
শহাবাজা বাঙ্া কব বাক্ুপটে বাঁস। 

যাইবে পশ্চাতে সভে দুঃখ নাই বাসি ॥ 
ধৃতবান্ট্র বলে বাপ তম কহ রগ্ধা। 
বদ্ধ হল্যে ধায় বনে এই কূলধর্ম। 
ইহা বল্যা ধৃতবাস্ট্র কাপতে লাগিল । 
গাণ্ধারীবে ধব্যা প্রান ম:ছি ত হইল ॥ 

ধুতবাস্ট্রে এমন শেখ্যা বাজা শোক গা । 

হায মাঁব আমা হতে [ কেবা _ দুঃখ 

দেয় ॥ 
হেনকালে ব্যাপদেব সেইছ্থানে আল্য। 
ঘুধিষ্ঠিবে হিত কথা বূঝায়্যা তূবিল। 
হত পাত্র অতি বৃদ্ধ ধতে যাউক বনে। 
বধান্ঠব দিল সাধ কবিচন্দ্র ভণে 

ধঘৃতবাস্ট্রের বিদায় গ্রহণ 

[হতপথ্য নগত বয়) বাাসদেব হায় । 
বীধা্ঠিব ধৃতবাস্ট্রের ধাঁঝলেন পায় ॥ 
কাজা বলে না লাঙ্ঘব তোমাব বচন। 
ডদব পঠরয়া অন্ন কবহ ভক্ষণ | 
ধৃতবাণ্ট্র গাম্ধাবী দমে গেলা ঘবে। 
আভিমত ভোজন ভাজন দোঁহে কবে। 
যুধিচ্ঠিবে বাজধম" ধুতবাণ্ট্ কষ। 
ধর্মে মতি সদা কৃব; শত্রু হউক ক্ষ । 
পাত্রবং কিক বাপ; প্রজাব পালন । 
ভান্ত ভাবে কবিবে তম বিগ্রেব 

প্জন ॥ 
মনোনীত মধ্দ্ুী বাখ্যা কারবে মন্ভণ[। 
[শস্টেব পালন দন্টে দেষাি যন্দ্রণ্য। 
কব কত এই মত অনেক প্রকারে । 
মন্ত্রণাব সব নীত কাঁহল বোজাবে॥ 
তারপব গ্ৰাম্ধাবী পাতব প্রাত কঘ। 
বনে কবে যাবে নাথ 'বলন্ব না সষ॥ 
ধৃতবাণ্ট্র বলে প্রিষে মিছা দুঃখ ভাব। 
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ব্যাস যাঁধচ্ঠিবেব আঙ্জা বনে কালি 
যাবে৷ 

কথাধ বায দোহে পাত কৈল [নিশা । 

মুখ প্রক্ষালনে বাজা কবিল প্রত্ব্যঘা ॥ 

যাধীষ্ঠব প্রাতে বন্দে ধৃতরাষ্ট 
পাধ। 

প্রজাবগ্গে আন ঝাট বাজা কহে তাষ | 
প্রজাবর্গে যুধিষ্ঠিব সভাষ আনাল্য । 
প্রণাম কবি ধৃতবাস্ট্র বাজায বান্দল | 
ধৃতবাণ্ট প্রবোধয্না কহে গ্রজাগণে । 
তোমাদের কল্যাণ হউক আমি যাই 

বনে॥ 
শান্তন? পান্ডুকে যেমন কাঁবলে 

পালন। 

নেইমত ধ্যাধান্ঠিবে করিবে ভাবন। 
দুর্যোধনেব অপবাধ ক্ষমা কব মোবে। 
প্রাঞথলি করিষা আম 'নিবোদ সভাবে। 
এত শান গ্রজাব হইল বড দুখ । 
কান্দিতে লাগিল সর্বে হলা অগ্রমূখ | 
প্রদ্জা যত হয্যা নত দিল অন্মতি। 

মনন হল্য সবে" বিদ্রএ ছাতি ॥ 
হৈনকালে শান্ব নাষে কহে 'ছিজবর ॥ 
বৈশম্পাষন বলে শুন পবশীক্ষং কোঙব | 
আমাদেব অভাগ্যে ছাঁড়িষা যাহ বনে। 
অনুমতি দিল মোবা ব্যাসেব বচনে। 
দুরযোধনেব দোষ নাগর ধূতবাচ্টে 

বলে। 
কেবা কাবে মার্তে পাবে সব কবে 

কালে। 
পর্বাপব বিধিকৃত ক্ষতিষে ধম । 
পবস্পব কাটাকাটি আছে ঘুদ্ধ কম" | 
মাতৃবর্গ সমেৎ কবিযা ঘোব বণ। 

মহাজবত 

স্বগ্ন গেশ অনুজ সমেং বাজা 

দৃষেশধন | 

পন্রবং পালন কবিল যত প্রজা । 

হেন পত্রে দোষ বৃথা দেহ মহাবাঙ্গা | 
এত বাঁল 1বদাষ হই্যা সভে যাষ। 
মহাভাবতের কথা কবিচন্দ্র গায | 

ধতন্নান্ট্ কতক দঘেণধনাদির 
শ্রাদ্ধ 

ধৃতবাণ্ট্র তদ্যপব নিহ্গগৃহে যায় । 
মনোনীত অন্নজল ভক্ষ দুব্য খাষ। 
প্রভাতে বিদৃবে ভাক্যা কহেন রাজন । 
ব্যাধান্ঠরেব পাশে ষাধ্যা মাগ্যা আন 

ধন। 
মৃতজনাব শ্রাম্ধাদ কাবা যাব আম । 
মোব কথা ধর্মপতুরে কৈঘ ভাই তাঁথ। 
এত শুনি বিদুব গেল বাজাব গ্রোচবে। 
ধৃতবাস্ট্রে কথা কহে ব.ধিচ্ঠবে 
বিদুরের কথা শান ব্যাধান্টিধ হৃষ্ট । 
ভবেতে িদুব কাঁপে ভীম হলা বৃষ্ট। 

ভঈমেব অভিপ্রাষ জানি অজন ধীব 

কয। 
বৃদ্ধ পিতা বনে যাষ যে উচিত হয | 
তোমাব আর্ত ধন মাঁগ তোমার 

ঠাঞি। 
কিছ ধন ধ্ হবাস্ট্ে দেহ ভীগ ভাই । 
ভীম কয উঠচত নয তাবে ধন দিতে । 
কে দিবেক দেউক যাঁদ প্রাণে জিতে । 
ভীম্ম দ্রোণ ভাবশ্রবাব শ্রাম্থ মোবা 

দব। 

নানা দুঃখ দিল অন্ধ মনে দৌখ ভাব ॥ 
শ্রাদ্ধ কবিল মোরা বণে মল্য বত। 
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মহ।ভাঙত 

উদ্ধার করিব জ্ঞাতি বন্ধু বর্গ হত 
ুন্তগ কৰক শ্রাদ্ধ কর্ণ আদি কবি! 

কানাব ব্যাধিতে নাব কপট চাতুবি। 
পাশবিষ্নাছ দ্র কেশকের্ধণ। 
হেনলোকে কোন লাজে দিতে চাহ ধন। 
ও বেটাব নাট যত উহার কথা জানা । 

গায়্যাকে উলঙ্গ কবে নাই কবে মান্য । 
উহাব পাকে প্রবন্ধেতে রাজা পাশাধ 

হাবে। 

পাপ বেটা পাঁড়ধা মাব্যাছল যৌঘবে। 

উহাব গাকে কণ্ট পালাঙ দুঃখ দিল 
যত। 

কুল নাণিলেক ফল পাল্য মনোমত ॥ 

আমাদের যত কষ্ট ষুধাঞ্ঠবে পাকে । 
উহাব কথায পাশা খেলে উহাব কথা 

বাখে। 

অঙ্ঃন বলেন ভীম ভাই ধৈর্য কুব। 
না বলিহ কটু উত্তি জ্যেষ্ঠ ভাই গুবু ॥ 
ধৃতবাণ্ট মাননীষ দেহ কিছ; ধন । 
মহাবাজা কব্যাছেন পোষণপালন | 

দূযোধন কুলাঙ্গার বাপের যশ নয । 
ধতবাণ্ট্র সর্বকাল আমাদের হয | 

অজন বানাবে ধন দিতে পিল সায। 
পা পানে কোপ কাব বুকোদব্ চাষ ॥ 
বিদুবে কহেন বাজা ধৃতবাণ্টে বল। 
যা ইচ্ছা আসিবা লহ সম্পদ সকল | 
ধেনদ ধবা ধন দেউক যতেক রাঙ্ষণে । 
ভীমের কথাধ দ:ঃখ না ভাবহ মনে । 
'বদহবের কথা শুনি ধৃতবাস্ট হট । 
আনাল্যা বিবিধ ধন ইল্যা ধনে । 
দাধক্ল্যা ধৃতকুল্যা মধকূল্যা আদ । 
অপব যতেক বিধি কবে বেদবাধি ॥ 

ক/ভিকেব পর্ণিমাতে পৃণ্যাহ দিবসে । 

নাম গোত্র কাঁবয়া দিল স্ভাব উদ্দেশে | 

দলেন 'বাঁবধ দান বেদজ্ঞ র্লাঘাণে । 

দুষেধনেৰ শ্রাম্ধ কাঁধ কান্দে 

দুইজনে | 

দ্রোণ ভীত্ম শত পুত বন্ধ বান্ধব যত। 

সভাকার ক্রমে শ্রাম্খ কবে বেদমত | 

দীয়তাং ভ্জ্যাতাং ডাকে বাজা 
যুধাচ্ঠিব | 

গুলকে প্রবিত তন? চক্ষে বহে নীব। 

কর্ণেশ্রাম্ধারয়া কুন্তী কবে মাধা 
মোহে । 

মুখ বুক ভাসে দ্যাট লোচনের লোহে। 

গান্ধাবী ব্রা্থণে ধন দিলেন অপাব। 

শ্রদ্ধায় কবিল শ্রাপ্ধ মৃত সভাকাব। 

দণ্াাহ দিনের দান যাব যে অভিমত । 

পিতৃধণে গত হল্যা কবি বেদনীত ॥ 

বৈশম্পান বলে শুন এক চিত্তে! 

ধৃতবাঞ্ট পাণ্ডবেবে ডাক।ইল প্রাতে ॥ 

বান ভ্ষা বাপ; ব্াধন্ঠিব তি লহ। 

বাকল আজন বাছা আন্যা দোঁহে দেহ | 
বাকল আঁজন ভাঁম আন্যা দিল তাবে। 

ধৃতবাং্র গান্ধাবী সাদব কবি পবে॥ 

তা দেখি বাজা বুৃধিষ্ঠিবেব ফাটে প্রাণ । 

গ্রমাদ হইল বড় পার্থ পানে চান। 

ভবন হত্যে বাব হয্যা বাজাধ দেন 
কোল। 

হাহাকার করে প্রজা কুদ্দনেব বোল ॥ 

ব:ধাচ্ঠবে বলে কুম্তী বনে যাব আম । 

গাঁচ ভাষ্যে প্রীতে থাকা বাজা কর 

তানি) 

বাজা বলে বাজ্য পাটে নাই মোব কাজ 1 
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দেশ ভুড্যা কলঙ্ক হইল বড লাজ ॥ 

অন্প কালে মল্য ?প্তা ছণ্ড পণন 1 

বহ.কন্টে কৈলে গা পালন পোবণ ! 
পাঁচ পুত্র বিদামানে নানা দখ পাল্যে। 

দেখা শুনা নাই বিদুবেব ঘবে তুমি 
গেলে । 

যৃযুধ্সবে বাজ্য দিয়া তোমা সঙ্গে 

যাব। 

পি ভাই বনে সেবা শশ্রষা কবিব ॥ 
কুম্তী বলে আববত মোব প্রাণ কাঁপে । 

গাম্ধাবী পূত্রশোকে তোঘাষ পাছে 
শাপে॥ 

বনে যাই অবে বাপ? তোদের হিতে 
তবে। 

না গেলে প্রমাদ হব না বাখিহ ঘবে॥ 
একে অন্ধ অতি বৃদ্ধ দুর্ধল দুজনে । 

অন্ন জল কে দিবেক দূর্গ ঘোব বনে । 
আমাবে রাখিতে তোমাষ সমূচিত নয় । 
নৃপতি আদেশে ছি কাব১ন্ছ বঘ ॥ 

ধৃতন্ান্ট্র ও গাম্ধাবীর সাঁহত 
কৃন্তীৰ বনগমন 

* *বশুব শাশুডীব সেবা গ্হনে কবিব। 
তোমাদেব অপবাধ সব ম্াগ্যা লব । 
করণ” হেন পত্র মলা কি কান ভীবনে। 
দিবানিশি কান্দে প্রাণ ঘখন পড়ে মনে । 

শোকাকুল যয়ীধাঁঞ্ঠব জননীবে কব ! 

পাঁচ ভাষ্য ছাডা যত্যে সমহচত নঘ। 
তোমাব আজ্ঞাব কুবুদ্গেত্রে বদ্ধ কৈল ] 

কুবু বংশ ক্ষ কাব বাজ্য পাট পাল্য 1 

মহাভারত 

প্রবীণা ঘুবতট ঘবে মোব নাই কেউ। 

তুম গেলে অগ্ো মা থচিবে নাকি 
কেউ? 

দ্রৌপদী তোমাব বধ্ থাকিবেক কোথা । 
কাব পাশে দাণ্ডাবেক কহ দেখি মাতা £ 
কোন অপবাধে গোবে ছাড্যা হাহ তুঁগ। 

তোমা সয্গে গহন কাননে যাব আমি 
মা হয়্যা এমন কাদ্র কেবা কোথা কৰে। 

কুপা কবি পাঁচ ভাষে স্ুথে থান ঘবে 
ভীম কষ উচিত নব শুন গো জননী । 
তুমি গেলে হব মা আমবা নাটানি । 

তুমি বিনে আমাব প্রাণ নাহিক ববেক। 
দ্নেহ কবি পেট ভাব কেবা খাওযাবেক ! 
মা বিনে কে জানে আব পুত্রের বেদন। 
আমাবে ছাডিয়া গেলে তোঁজব জীবন! 

পাথ বলে পাষে পাড় ফিবা চল মা। 
তুমি গেলে প্রথাদ হব গলে দেহ পা? 
তোগাব কৃপাব ফলে যমে নাই ভষ। 

দেবালুব কাঁপে ভবে কি হত্যে ক হয় ? 
নকুল আকুল হষ্যা পদে ধবি কব । 
দুটি দণ্ড ছাড্যা যাত্যে সন:চিত নন । 

মাববাব কালে মাতা সমর্পণ কৈল। 
তুমি গেলে আগাদেব প্রমান বড হল্য 
বাল্যকালে মল্য গা ?বাধব লিখন । 
কোলে কাঁধে কবি তম কবিলে পালন ! 

ছাড়্যা গেলে দঃটি ভাই পাছ গ/ছূঘাব। 
মবণে বধেব ভাগন হবে মনে হো 

ভাব | 

পহদেব বলে আম তোঁনাব ছোট 

ছেল । 

এমন কুব্যাপ্ধ দিশা তোমায় কেবা দিল । গোহ ছাড় বেমন বব্যা বনে ঘাহু 
হাসিবেক অবিবর্গ কন" নহে ভাল? 

ডে 

পিল 

প্ 
চপ 



মহাভাবত 

দ্রৌপদখ বলেন মোর হইল 'বিতথা । 

তৈমা বিনে কে পালিব বুঝ্যা দেখ 
মাতা | 

ুষ্তী বলে সুখ হৈত? সমব কঁবিলে। 

বাজা পেলে পৃ্য ফলে নিজ বাহুবলে | 

দৌপদীব ধবে কৈল কেণাকবিষণ । 

কুববংশ সেই গাপে হইল নিধন । 

দ্রোপদরীব হাতে ধবি কহে ঘত নীতি । 

একে একে [শিখাইলা গাহ'ছ্থোব বীত | 

তোমা কি বুঝাইব পাতিরতাব ধবম। 

তোমা লধ্যা যাঁধাঙ্ঠবের ভব সবম ॥ 
সমভাবে কাঁবহ সেবা পাত পাঁচজনে 

মাদ্রপত্রে কব্য স্নেই আমাৰ বচনে | 

দৃষেগধন দাবুণ কাবিল পণরক্ষা 

দবণনা হইতে বনে তুমি কৈলে বক্ষা | 

তোমাব সতীত্ব ফলে বণে হলা জর্ষ । 

তোমার কোপানলে কহরদবংশ হল্য ক্ষ | 

সতাঁ পতিন্রতা ধন্যা তান লক্ষমীবন্পো | 
ঘবে যাহ পাঁচ পত্রে কবিহ মোব কৃপা ॥ 
ঘবে ধাধ্যা বাজা কব ভাই পঞ্গগন। 

পূত্রবং কবিহ বাপ: প্রজাব পালন ॥ 

*্বশুব শাশুডী সেবা পহনে কবিব। 
তোঁজিয়া এক শুথ দেহ শধাইব | 
এত শান পাঁচ ভায্যেব লজ্জা হল্য বুড। 

কবিচন্দ্র দ্বিজ-বলে কথা হল্য গা ॥ 

কুন্তীকে প্রতাাবর্তনের অনঃবোধ 

ধতবান্ট্র মহাবাজা গান্ধাবীকে কষ। 
কুম্তীকে বিদাধ দেহ ভাল কর্ম নয | 
পৃত্রে ছাড়ি বনে কেবা কোন ম;টে 

থেছে। 
মা গেলে কহেন বাজা তনষ নাঁক বাঁচে ॥ 
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রাজে? যাষ্যা কন্তী বধ, তপস্যা কৰক। 

ঘুচুক সভার তাগ ঘবে গ্ব্যা থাকুক । 

গাদ্ধাব বলেন মা 'ফিব বাজাব ঘরে । 

পত্রে পালন কথ বাজা কন তোবে। 

কলক্ক হবেক মোৰ কর্ম নহে ভাল। 

মোদের সঙ্গে কেন যাবে নজালযে চল। 

কৃন্তী বলে তোমাদে সঙ্গে আমি যাব। 
পত্রের ধমত্ব নাই দেশে কেনে রব। 

মাষেব বুবিযা ভাব দুঃখ ভাবে মনে | 

কবিচন্দু দ্বিজ বলে কান্দে পাঁচ জনে ॥ 

পাণ্ডবদের বিলাপ 

কান্দে বাজা ধধিষ্টিব বকোদব নহে 

স্থির 
অজ্নে দৃগুণ হল্য শোক! 

নকুল আকুল হলা সহদেৰ প্রায় গল্য 
হাহাকাৰ কবে সর্চলোক॥ 

কুবুনাবী বন্দে যত বাজা হল্য জ্ঞান 
হত 

বুঝাইলে বোধ নাই মানে । 
“ক দোষে ছাঁডিলে মাতা কাদশা 

পাইলে কোথা 
ধবণী লোটায় পচজনে | 

চিবাদন কণ্ট পাল্যে সুখেব কালে 

ছাড়্যা গেলে 
এ বড় বাঁহল মনে তাপ। 

বিধাতা বৈমুখ হল্য জননী ছাড়া 
গেল 

আছিল পূবের কৃত গাপ॥ 
জন কালে মল্য বাপ বনে পাল্যাঙ 

বড় তাপ 
তুঁগ কৈলে গোষণ পালন। 



মাবিনে কে আব আছে থাকিব 
কাহাব কাছে 

কে জানিব পাত্রের বেদন | 
কণ্ট দিল দর্যোধনে ভ্রামলাঙ রি 

স্মবণ করতে ফাটে বুক! 

যাঁদ পাল্যাঙ পন্রদাবা বষ্ধু বন্ধিব 
ধন ধবা 

নুখেব উপবে হল্য দুখ ॥ 
মা নাই যাহার ঘরে জিতে না জূযা 

তাবে 
ভার্ধা যার অপ্রিষ বাদিনৰী। 

সতত তাহাব পাঁড়া লোক মাঝে পাষ 

গাঁড়া 
গৃহ বন তুল্য কবি মান ॥ 

পাঁচ ভাষ্যে পড়্যা কান্দে দ্রোঁপদণ না 

বুক বান্ধে 
বূঝার্যা হাবিল ধত লোক। 

কিচন্দ্র দ্বিজ কয় কক ফিব্বাব নয় 
নাই বাধে তনযেব শোক | 

বনবাস৭ মনুনিদের পাহিত 
ঘৃতবান্দেব সাক্ষাৎ 

কাস্তী বলে ব্যীধান্ঠৰ আব কান্দ কত। 
জননীব আশা ছাড় এ জনমেব মত ॥ 
পাঁচ পনর কুন্তী সতন কাবিলেক বুকে। 
প্রেমাবেশে চুন্ব দেয় ভাকাবে মুখে ॥ 
তনধ লভাব মুখ হেবি হল্য মোহ । 
ছলছল দুটি আঁথ দেখা দিল লোহ | 
সহদেব নকূলে লমর্পযা হাতে হাতে । 
তা দোথিযা বকোদব লাগিল ক।ন্দিতে ॥ 
বোধাল্যে না মানে বোধ ভাই পাঁচঙ্নে। 

মহাভাবত 

হেনকালে নাঃদ আইলা সেই হ্থানে ॥ 
যুধিন্ঠিবে দেবখাষি কাহলা বিশেষে । 

কুন্তাঁ বনবাসে বাষ পতিব উদ্দেশে | 
কুম্তীকে বাঁথলে তোমাৰ হবেক 

অমঙ্গল । 
প্বেচ্ছায বিদাষ দেহ পাইবে কুশল | 
এত কর়্যা হাঁবদাস গেলা য্থাস্থান। 
শোক দ্বে গেল বাজার হল দিব্যজ্ঞান | 
বিদায় হইযা পর্বে জননীব পাষ। 

কান্দিতে কাঁন্দতে ঘবে পণচ ভাষ্য 
হয়| 

নেত্রবন্ধ গ্ান্ধাবা কুন্তীব কান্দে ধাব। 
পদব্রজে পাতরত্য যায় ধাব 'ধাব | 
ধৃতবাঞ্টু গাম্ধাবীব কান্দে হাথ 'দিষা । 
মোহ তেজা যায় বাজা হাব গুণ গাষ্যা ॥ 

সঞ্জয বিদুব লঙ্গে গেলা গল্গাতীবে। 

স্নান দান কবে সভে সুখে গঙ্গানীবে ॥ 
বসত করিলা বাজা মুনি শংখ কাছে। 
ফলমুল খাষ সভে অল্লাহাব ঘুচে ॥ 
সন্ধ্যা কালে কৃশ শব্যায বিদব সঞ্জষ । 
ধতেবাদ্ট্রে কাবা দেই বুক্ষেব আগ্রয। 
রাজাব নকটে বামে গান্ধাবী শৃইল। 
তাহাব পাশে এক দেশে কুন্তী বাঁহল॥ 
অতিদুবে বিদুব সঞ্জয় দৌহে থাকে। 
নিশাপাতে পরাতে সবে কৃষ্ণ কৃষঃ 

ডাকে ॥ 

গঙ্গাজলে কার বাজা স্নানাদি তপণণ। 
জপ বজ্র কবে অন্ধ জলি হূতাশন ॥ 
থান্ধাবী সমেত কুদ্তী কৈল গান্নান। 
বিদ্ধ সঞ্জঘ দেশাহে পুজে ভগবান ) 
ফলম্ল আহাব কাঁব নিশা করে পাত। 
ধৃতবাণ্ট গান্ধাব? কুন্তী বিদূব সযেত॥ 
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মহাভাবত 

প্রভাতে উঠিষা সর্বে কবি গগাদনান। 

কুবক্ষেত্রে পাঁচজনে কাবিলা প্রদ্থান 
শতধূপ বাজধাবি কেকষ বংশদ্ । 

তাহাবে দেখেন লভে বিঞ্চুৰ অংশ্জ ॥ 

“পত্রে বাজ্য দিষা বাজা আসিয়াছে বনে। 

গপবপর পৰিচয় হল্য দংইজনে | 
বাজা লথ্যে ধৃতবাণ্টর ব্যাসাশ্রমে গেল । 

দৌখয্লা সুখদ বন নিবাস কিল | 

বহকল বসন পবে িবে জটাভবে। 
তপপ্যা কেবল বাজা আঁ্ু চর্ম সাব ॥ 

গান্থাবী শ্রীঘতী কৃন্তা হইষা সংযত । 
তপ কবে অনাহাবে নপতিব মত ॥ 

ধূতবাণ্ট্রে দেখিবাবে আসো মৃনিবর্গে। 

নাবদ পর্ধত ব্যাস আদি আল্য পর্বে ॥ 

কুন্তী প্রণামযা পুজা কবিল সভার । 
আসনে বাঁসলা নভে পাধ্যা পুবস্কাব | 
নাবন বলেন বাজা বড় কর্মে কল্যে । 

গৃহ ছাড় জাঘা সঞ্গে বনবাসে আল্যে ॥ 

কেকযাধ পতিব সচম্্র বিত্ত ছিল । 

পনুন্নে বাজ্য দিধা মহাবাজা বনে আল্য ॥ 

তপস্যা কবিধা কালে হল্যা দ্ব্নবাসী ৷ 

তাবপব শুন সর্বে কহে দেব! 
ভগদত্তেব পিতা সহ বাজা সেনালব । 

তশোকলে স্ব গেল ছাড়িষা নিলঘ ॥ 

পুবুকদ্ছ শখলোমা অপর বাজা যত! 
তপ ফলে পাল্য স্বর্গ নাম লব কত 

গান্ধাবী সমেত তম ব্যাসেব কৃপায় । 
পিধলোক প্রা হবে কাহলাঙ তোমায 
গাণ্ডুবাজা তোমাবে স্মবণ নিত্য করে। 
ভাই লথ্যে দেখা ত্াম কবহ সত্তববে | 

-কঃন্তাঁ ঈতাঁ পাতিংলাকে পান্ডু সঙ্গ 
পাব! 

বিদুব বৈষ্ণব বধষ্ঠিবে প্রবেশিব | 
সগ্তব বাবেক স্বর্গ তপন্যার ফলে। 
এত শুনি হুণ্ট চিত্তে কবিচন্দ্রু বলে। 

স্বগে ধৃতবান্ট্রের স্থান 

তারপব শতষ-প নাবদেবে কষ । 

ধতেবাণ্ট্রের কোন স্থান কহ মহাশয় ॥ 
নাবদ কহেন ধুপ শুন এক মনে। 

শক্কেব সভায় কথা পাণ্ডু সন্নিধান | 

ধৃতবাস্ট্রের আল্নঃ আছে তৃতাঁধ বচ্ছর ! 
গান্ধাবী মে যাব কুবেবের ঘর ! 

সেথা বাধ্যা কামগ 'বিচিন্র বথ পাব । 

দেব গন্ধব বাক্ষদলোক ভায়া বেড়াব। 
শুন বাজা জন্মেজয বৈশন্পাষন বর । 
নাবদেব কথা শন্যা হস্ট সর্বে ক্ষয় ॥ 
মুনি বর্গে গেলা লে যাব বথাস্থান। 
ভারতে ব্যানেব উত্তি কাঁবচন্দ্র গান ॥ 

পাণ্ডবদেধ ঘনধাতা ও কুন্তীর 

সাঁহত সাল্গাৎ 

তবান্ট্ু বনে গেলে তাই পাঁচ জনে । 
ভুখেতে গোঙাল্য কাল দ্থিব নহে মনে £ 
জনন? পিলে মনে কান্দে গচিজনে । 
কেমনে গোঙাল্য রাজা বৃদ্ধ বাজা বনে ॥ 
গান্ধাবা কুন্তণ মা কেমন দশাধ আছে । 
অন্হাবে উপবাসে শবে কিন্বা বাঁচে ॥ 
বিদঃর বৈষব আব গালব কোগুব। 
কেমনে আছেন দুর্গ বনেব ভিতব ॥ 
সহদেব সাহস কাঁবয়া বাজায় কর। 
নিবেদন করিতে আমার হয় ভষ | 
কাম্দ]া কাদ্দ্যা উঠে প্রাণ কান্দি রাত্রি 

'দিনে। 
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বনে ঘাব জনন পড়্যা গেছে মনে 

দ্রৌপদী বলেন চিত্ত ছ্থিব মোব নম্ন। 
বনে ধাত্যে আমাব বাসনা ঝড় হয॥ 

জবার নাহিক কাজ প্রাণে বাঁচ বৃথা । 

লোচনে দেখিব যদি জিয়া আছে পৃথা | 
বধ্বর্ণ সভাব বড় বাসনা হইযাছে। 
অগ্রপদ হযযা সভে ডাণ্ডাব্যা বহিম্নাছে ॥ 

সেনাধক্ষে ডাকিযা বাজা যুধিষ্ঠির ₹য। 
তৃতাষ সাজান বথ বিলম্ব না স্য॥ 

ধৃতবান্টরে দেখিবাবে বাব সর্ধে বনে। 
বঁ তে না পাবে কেহ মা পঁডিল মনে । 
নাঞ্জাহ শকট 1শনপী ডাক সতগণে | 
নানাব্ধি ভক্ষ লহ পাব! ভাজনে ॥ 

যোগযোগ বলি বাজা যুধিষ্ঠির ভাকে। 

যৃয্যতং ঘুষ্তাং বাল শব্দ কহে 
তাকে ॥ 

দামামা দগড় ভৌব হয ঢাক বাজে । 
কেহ যানে কেহ অণ্বে কেহ ধূবে গজে | 
ভন্দ্য দ্ুবয নানাবিধ অপৰ বন্তু বত! 

বন্দে শকটে বলে ভবে লক্ষ শত ॥ 

যাঁধন্ঠিব ধর্মবীব লক্ম্যা বিপ্রবঞ্ধে। 

বথারোহে যায় বাজা সেনা ধাব গর্বে ॥ 
কুবুনারী দ্রোপদণ চাঁললা নবযানে । 
আগে পিছে ধায় কত দাসদাসঈ গণে ॥ 
ভীম চলে মত্ত গজে পাথ" অম্বাবোহে। 

নকুল সহদেব দৌঁহে শাবিকাষ বহে ॥ 
এড়ালা অনেক দেশ নদ? নদখ ঘত। 
সেনা ববে কোলাহল নাম লব কত ॥ 

দুবে রথ গঞ্জ বাজ রাখল ত্বাষ। 
গদবুজে পাঁচ ভাই কুবুক্ষেত্রে যাষ ॥ 
দা"্ডাইল্য মহারাজ আশ্রম নিকটে । 
ভূগ দোঁখতে আল্য বন্রে কবপ:টে ॥ 

মহাভারত 

ধৃতবাস্ট্ে না দোখযা পার বড় ব্যথা । 
মহন বর্গে জিদ্রাসযে কোথা মম পিতা । 
ম.ন বর্গে কহে সর্বে এই তাব ছ্থান। 

যবুনাব জলেতে কবিতে গেছে স্নান 1 

যাধাঙ্ঠিব আদ ষমুনা কুলে যাষ। 
বৃস্তীবে দৌখযা মহদেব বেগে ধাষ ॥ 
গ্রণমিধা পদে ধাঁব উচ্ৈঃস্বরে কান্দে 

আবেশে অবশকাষ বুক নাঞ বান্দে | 

সহদেবে কুন্তী মত কাবলেন ব্কে। 
বাম্প পরিপূর্ণ বুক চুদ্য খনে মখ ॥ 
যধার্ঠর ভ?মাজনে দেখিবাবে গাষ । 
কুন্তী কাতবা হম্ন্যা বাছা বল্যা ধান ॥ 

আত ক্ষীণা কলেবব হেল্যা গড়ে বাধে । 

নহদেব হাথে ধাঁব মাষে লধ্যা ষাষে ॥ 
তা দোঁখষা চাঁব ভাই পড়ে ভমিতলে । 

কুন্ত' মায়্যা শোক পায়্যা সভাষ কবে 
কোলে | 

চুদ্বন কাঁব্ষা মুখে ভাষে অশ্রুজলে । 
অজ্ঞান হইযা পণ পডে পদতলে ॥ 

দ্রৌপদী উলপী চিন্বাঙ্গনা নাবী ধত। 
কুম্তীবে প্রণাম কবে শিব কাব নত 

দ্রোপদীবে কোলে কাঁব হইলা হবিষ। 
আশম্বািযা সভাকাবে কাঁবলা আশিল ॥ 

কুম্তীবে প্রণাম কবি পৃববাসী যত । 
ধৃতবাচ্টে ষত প্রজা কবে দশ্ডবত ॥ 
বুধিঠিথ্ব ভীমাজন নকুল সহদেবে | 
ধৃতবান্টে প্রণাম কবযে ভন্তিভাবে | 
নাম গোন্ত ঝাল তাবে দেই পাবিচগ্ন। 
শব্দ অনুসাবে জানে আরনীন্দত হব ॥ 

গ্াণ্ধাবীবে দণ্ডবং কবে পাঁচি ভাই । 
সতী বলে সুখে থাক হইবে চিবাই ॥ 
ণবদৃবে প্রণাম কবি সঙ্জয়ে দিল কোল । 

২৫৫ 



মহাভাবত 

গ্রজাগণ বাহ্ তুঁল বলে হবিবোল। 

দ্রৌপদী প্রভাতি যত যুবতী সকল। 

ধৃতবাণ্টে প্রণমিধা আঁখ ছলছল ॥ 

গ্লাখাবীবে নাতি ববে কুব; জাষা বত । 

দ্ুপদজা অবশেষে হল্য দণ্ডবৎ | 

বিগ্রবগ" ধৃতবান্টে কাবলা আশিস | 

দণ্ডবং করে বাজা হইয়া হবিষ | 

গান্ধাবী কুন্তীঁ আব 'বিদুব লঞ্জযে। 

আশাবাদ দিষা তাবা মঞ্গলাদ কষে ॥ 

প্রণাম কবিলা সভে ব্রাহ্মণের পা । 

ভাবত প্বাণ দ্বিজ কাবিচন্দ্র গায় ॥ 

মযানদেব নিকটে পাণ্ডবদের 
পবিচঘ দান 

প্রজা বোণ্টত বাজা আশ্রমকে যায । 

আশ্রম হইল যেন হান্তনাব প্রা ॥ 
ধতরাণ্টে বোঁড়ষা বহেন পাববাসা। 
সঞ্জষে 1জত্ঞাসা কবে যাবদেক খা | 

কেবা ইহাব য:ধিষ্ঠিব কেবা ভগমাজ4ন | 
কেবা নকুল সহদেব কহ জ্ঞানবান ॥ 

সঞ্জয বলেন যদি 'জিজ্ঞাসিলে মোবে। 

একে একে পাব্চিয দেয়াব সভারে । 

দেখা বাধ গৌব কাষ সোনাব ববণ। 

পুথু দীর্ঘ চাব্ঠচন্্র যুগল লেচন। 

ধর্মবীব য়ধষ্ঠব তাব বই নই। 
অঙ্গ-লি দেখায্যা বলে যধান্ঠব অই ॥ 
ভীম এহ গৌব দেহ গজ 'জিনি গাঁত। 

পৃথ; দীর্ঘ দুই বাহ রণে যাব খাতি। 
শ্যাম দেহ পার্থ এই বীব ধনংত্পাণি। 
উন্নতাংশ পদ্মনেন্্ মহাবীব গাঁণ ॥ 

অভিক্ষম ইন্দ্রসম আতি বঝৃপবাশি। 

নকুল সহদেব নাম কন্তী কাছে বসি ॥ 

পদ্ননেতরা চাবুচিত্রা লক্ষ্মীবূপা শ্যামা । 

অঙ্গশোভা সদাইয্বা দ্রৌপদী অই 
বাজা | 

গৌববর্ণ 'জান স্বর্ণ মনোহর কায়া। 

সুভদ্া উহাব নাম গজ4নেব জাষা ॥ 
স্বণ্ণবণণ চাবুকণণ যেন বিদ্যাধবাঁ। 
চিত্রাঙ্গদা নাম ধবে পবম সুন্দরী 

কৃ্ণবর্ণা দীঘকেশী কমল লোচনা 
উলঃপণী উহাব নাম জানে সর্ধজনা | 
নীল উৎপল বূপ মনোহব কায়া। 
কে জানে উহার নাম ভঈমেব অই জাধা | 

জবাসম্ধ্গতা শ্যাম! সহদেব ক.টুম্বিনী | 
কশোদবী কঞজমুখা নকুলেব কামিনী | 
গৌরাঙ্গ বিবাটন্তা উত্তরা সুন্দরী । 
আভমনদ্য ভাষণ এই বৃপেব মাধবী ॥ 
এত শুন বিস্ময ভাবিয়া মুনিগণে | 
বিপ্রবর্গে গেলা ঘবে কবিচন্দ্র ভণে॥ 

বিধ;রে দেহত্যাগ 

ধৃতবান্ট্র মহাবঝাজা ধুধিষ্টিবে বলে। 

ভাবে ভাষে আছ বাপ কণ্যাণ কুশলে ॥ 

ভীস্ত ভাবে কবিধা থাকে দ্বিজেব 

প'জন। 

আতাঁথ অনাথজনে কবহ ভবণ | 

প্রজাগণ সকল তোমার তারা আছে 
নুখে। 

পায়্যাছ অনেক তাপ কাল গেছে দুখে ॥ 
তোমাব আশিসে জধ যঃধান্ঠিব বলে। 
সভাব কুশল তব তপস্যাব ফলে ॥ 
দুরে না দোখ মনে পাই বড় ব্যথা । 
মম বদ্ধ; প্রাণ সম গিয়াছেন কোথা ॥ 

২৫৬ 
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বায়ু ভক্গ কেবল কবযে 'নবাহাব ৷ 

মৌন যৃত্ত ম্লান কাষ অগ্ছি চর্ম সাব। 
এত শনি যাঁধাচ্ঠিব চাবি পানে চাষ । 
আত দুবে ব্দুবকে দেখিবাবে পান ॥ 

বৃক্ষে হেলাইযা গা দাণ্ডয়্যা বয্যাছে। 
1ভষ্ঠ তিচ্ঠ বাঁল তাবে বাজা গেলা 

কাছে॥ 
[িদহব চাইযা দৌথ বাজা যুধিষ্ঠিবে। 
প্রাণ তোঁজ প্রবেশিলা তাহাব শবাবে ॥ 

[স্থব চক্ষু স্তদ্ধ কাষ দেখ্যা দেখ্]া ভাবে 
মনে । 

মারলা বিদুব হায পূর্ব অনুমানে | 
তাহার শবাঁর দণ্ধ কাববাবে যায । 

হইল আকাশবাণী নিষৌধল তাষ | 
বেদ রম্ধ যাঁতব দেহ দাহ উচিত নষ। 
বদুবের মবণ দশা ধৃতিবান্ট্র কধ ॥ 

ভাষেব মব্ণ শহান কবযে হাতাস। 

গ্াম্ধাবী কৃষ্তী বড হদে পাল্য ঘাস ॥ 
কাঁবন্দ্র ছ্বিজ বলে ভাবথ পুবাণ। 
সর্ব পাপে হন প্ত ষে জন গাওষান ॥ 

বিদ;ঃবের পর্ব বিববণ 

ধুতবান্ট্রেব কথা শ্ান বাজা যাধান্ঠির। 
ফল্মূল খাওষায সভে যমুনাব নীব ॥ 

নিশাষোগ্ে পাঁচ ভাই দ্রোপদীর সনে । 
মাষেব কাছে ভূমে পড্যা খৃহলা শযনে ॥ 

গনানাহিক ক'র সভে ব্িলা সভাষ । 
দেববৃন্দে বহস্পাতি শোভা যেন পাধ । 
কুবুক্ষেত্রবাসী ঘত 'ছিলা মুনিবগ্গে | 
ব্যাস লঙ্গে সমাকে আইলা তাবা সবে“! 
প্রণমিয়া মুনিগণে দিলা পাদ]াসন | 
আশিস কাঁবধা বসে যতেক ব্রাঙ্গণ | 

২৫ 
মহাভাবত-_-১৭ 

মহাভাবত 

ব্যাস কহে ধৃতবান্্র মোব বথা শুন । 

বিদুবের পর্ব কথাতে দেহ মন | 

মান্ডব্যেব শাপে ধম" বিদুর হইল । 
বিদুব হইযা ধর্ম ধমে” মিশাইল ॥ 
যেই ধর্ম সেই বিদুব কাব অনুভব । 
কাঁবচন্দু দির বলে 'বিদুব পাণ্ডব। 

ব্যালেব নিকটে ধৃতবান্ট্র ও 

গান্ধাবীব প্রাথনা 

আইলাঙ তোমাব সংশধ কবিবাবে দূর । 

আছলাঙ তোমাব "প্র িদুব ঠাকুব | 
বাসদেব বিবাব্ধা বাজাষ কহিল । 

” হেমকালে নাবদ পর্বত আদ এলা। 
ষধশ্ঠিব্গ্রণমিয়া সভারে পূজিল। 
ফলমূল খাওষাইয়া আসনে বসাল্য । 
জন্মেজৰ বলে মুনি নিবোঁদ চরণে । 
বুধিষ্ঠিব বাজা কতাঁদন ছিলা বনে । 
তস্যপব ন:পবব কোন কার্য কবে। 
বৈশম্পাষন মুনি কহেন তাহাবে॥ 
ধৃতবাচ্টব কাছে বালা একমাস । 

গেোঙালা পবমানন্দে নাহিক আয়াদ ॥ 
ব্যাস বহে ধৃতবান্ট্র তুমি বঠ জ্ঞানী । 
তোমাব মনেব কথা আম সব জানি! 
গান্ধাবী দ্রৌপদী কুম্তগ কুবুনাবী 

যত। 
সভাব আভিপ্রায জানি কান্দে আববত ॥ 
বব মাগ্া আভিমত লহ মোব ঠাঞ্কি। 
তপোবনে সকল দেখিতে আমি পাই ॥ 
এত শান ধৃতবাদ্ট্র বলে অবিবত। 
তোমাদেব আগ্ণনে হইলাঙও পৃত। 
পাল্যাঙ কষ্ট পাপ দুষ্ট তনযেব পাকে। 
পাণ্ডুপদত্রে দুঃখ দিল মারিল সভাকে ॥ 



গঘহাভাবত 

গবকালে তাহাদের কেমন হল্য গতি। 

ল্গাঁবতে স্মীবতে দুখ বিতবষে ছাঁত ॥ 

ধৃতবান্ট্র মুখে হত্যে এত শান বোল। 

সভাব হইল শোক কন্দনেব বোল! 

গাম্ধাকী বলেন কৃপা কব বেদব্যাম। 

ধৃতবাস্টের ঘূচা শোক আমার 
আধা ॥ 

চা্ন্যা দেখ পাত পান্রশোকে জ্ঞান হত । 

কান্দ্যা বে বিধবা অনাথা নাবী ঘত। 

কব দয়া দেহ ছারা ব্যাসদেব ঠাকুব। 
কপা কবি বন্তীব ক্যন্দনা কব দুবে | 
ব্যাসদেব কহে কন্তী কেন কান্দ 

তুমি। 

তোগাব আভঙ্ট পর্ণ কারব লতা 

ৃ আমি। 

সতী কহে “শুর সকল তু জান । 

জান্যা শন্যা অহে বাপা ?জজ্ঞাসহ 

কেন । 

বখন আছিলাঙ আমি জনকেব ঘবে। 

দুর্ধালা মনিব সেবা কাঁরলাঙ সাদবে ॥ 

দেবহতি বিদ্যা মুন ঘাবাব কালে 

দিল । 

মুনি শাপেব ভে আমি গ্রহণ কৈল॥ 

বদ্যা পবীক্ষতে বাঁব কাঁবলাঙ 

আহ্বান । 

মৃর্ত ধবি দীননাথ হল্যা আঁধচ্ঠান | 

আনচ্ছাষ কৈল ভোগ মানা নাই শুনে। 
অপত্য জন্মাধ্যা গেল দুঃখ ভাবি মনে | 

জনকেব ভয়ে শিশ্ পেলিলাও জলে । 
পুনরপেন কন্যারপে তপল্যাব ফলে । 

কূকাজ কব্যাছি আম লাজ খাধ্যা কই। 
প্রাণ ফাটে রহিতে নাঁবি সেই পত্্ বই। 

করণ" পত্রে দোঁখতে বাসনা বড় হয়। 
একবাব বাছায দেখাঅ মহাশয় ॥ 
কৃপা বরিক্লা ধতবাণ্ট্র গান্ধাবীবে | 

মৃত পুনে দেখিতে বানা বড কবে ॥ 
কৃবুনাবা কান্দ্যা মবে হয্যাছে উদ্গনা । 
গতি দেঁখিবাবে সভাব বড়ই বাসনা | 
ব্যা কহে কূম্তী বচন শুন মোব। 
সূর্যের সঙ্গমেতে অধর্স নাই তোব ॥ 
কর্ণ পুনে অদ্য তুমি দেখবে নব্রনে। 
গান্ধাবী দেখিব ধত গৃতে পদ্গণে 
নাবী যত লোচনে দেখব যে যাব 

স্বামী । 
শুন সতী পৃত্রবতী সত্য কই আমি ॥ 
দুর্যোধন বাজা কলি শকুনি দ্বাপব। 
বিবারয়া কাছ আমি বাক্য শন মোব | 

অন্য গাম্ধাবীব স্ুুত বাক্ষন সকল। 

অভিমনয্যু চন্দেব অংশ মহাবীব বল ॥ 
দ্রোণাচাষে পূর্বে আছিলা বৃহস্পতি । 

বুদ্রাবতাব অম্বথামা তাহাব সম্তাঁত ॥ 
একে একে জন্ম কর্ম কহিল যে যাব। 

নিশা বালনা পর্ণ কবিব সভাব | 

এত শন বত নাবী সূর্য পানে চাঘ। 
এক 'দিবা হল্য গত বচছবের প্র ॥ 

চলহ সভাই তোবা ভাগীবথীব তঁবে। 
ববি অন্ত গেলে সবে" থাকিবে এপাবে ॥ 
এত শনি পব্পব আনন্দে অপাব। 

কবিচন্দ্র ছি বলে প.বাণেব সার | 

ব্যাসের স্মবণে স্বগ হইতে 

"তদের মত আগমন 

গংগাতাীবে গেলা নভে রবি অন্ত গেলে । 

বহিল ধাবত লোক যগুনার কুলে । 
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'তাবপব ব্যাসদেব কাব আচমন 
নাম ধার ডাকে সভাব বাসবীনন্দন | 
জলে হত্যে উঠে সর্বে দেখিবাবে পাষ। 
খগূনাব কুলে তাবা কবে ধাওঘাধাই ॥ 
উঠে কত শত শত ষত মত জন । 

বববাট দ্রুপত্র বাজা কর্ণ দুষেণধন ॥ 
দঃশাসন আদি কাঁর ভরাতৃবর্গ ঘত। 
এককালে ঘত বীর উঠে একশত | 

দ্রৌপনীব পণ্পপাত্র অভিগনন্য বীব। 
অপব উঠিল কত সমব সুধীব ॥ 
'দব্যাধ্বব পবিধান শ্রবণে কুণ্ডল। 
নানা আভবণ অঙ্গে কবে ঝলমল | 
“গৃণ্ধমাল্য সভাকাব অঙ্গে শোভা পায। 
দেখা দিল আসি সভে দেবতাব প্রায। 
অপচ্ছবা সাঁহত সভাই দাশ্ডাইল । 
তবান্ট্রে ব্যাসদেব 'দিব্য চন্দ; দিল ॥ 

যোগ বলে বেদব্যাস নিমণইল প্ব। 
'বাবিধ প্রকাব ভক্ষ অল্নাঁদ প্রচুব ॥ 
বাস্ভষা গন্ধমাল্য চন্রশয্যাসন। 
কনক ভাজন কত 'বাঁচন্র ভবন! 

যমুনাব কুলে হল্য নতধন বাজাব ॥ 
শনি অমবাবতী কান্ত কিবা শোভা 

তাব 

পাঁত পাশে গেলা সতী যেবা যাব 
নাবী । 

ভোজন কাঁবষা বসে পালঙ্ক উপাব॥ 
বসাবেশে বসবতী তৈল দেই পাষ। 
বদনে বনন ঝাঁপ তাম্বুল যোগায় | 

গন্ধমাল্য হাসি হাসি দেই পক্পব। 
কত্কুম চন্দন লেপে কুচেব উপব | 
1চবাঁদনে যুবক ঘুবতাঁ হল্য সঙ্গ । 
উথলে কামেব সিন্ধু মদন তবজ্গ | 

৫৯ 

মহাভাবত 

পালত্কে শন কবে পাত কাব কোলে। 
সতত চুম্বন কবে বদন মন্ডলে | 
পীনোন্নত পযোধবে নম্র নখাঘাত। 
হাস্য পবিহাস্য কৰে যূবতাঁব সাথ 
বাসনা হইল পূর্ণ সুখে বঞ্চে বতি । 
ধনদ্রাষ অবশকাষ কোলে কব্যা পাঁত | 
নিশাযোগে চাধ্যা দেখে কেবা গেছে 

কোথা । 

না পৃবে মনে আশ পাধ বড় ব্যথা ॥ 

কাঁকন্দ্র দ্বিজ কহে নূপাঁত কৃপা । 
ধন ধূবা হয তাব অন্তে স্বগ পাষ ॥ 

- মৃতদেব দশ'নে নবাব আনন্দ 

ধৃতবাণ্ট্র গাম্ধাবী দেখেন পনর বর্গে। 
দুষেশধন আদি বত দেবতূল্য সবে ॥ 
কুন্তা দৌঁথল কণে" নযন ভাঁবষা । 
কোলে করিবাবে যাধ কান্দিা 

কান্দিয়া ॥ 
ব্যাসদেব বিস্জন দিলেন নভাকে । 
কেহ রক্ষপুবে যায কেহ দেবলোকে 1 
কেহ কেহ গেল তাবা ববুণেব পুবে । 
কেহ যাষ ধানে চাপি কৃবেবেব ঘবে ॥ 
বাসদের প্রভাতে ঘৃুবতীবঞ্গে বলে। 
পাঁতিলোক পাবে যাঁদ ডূব গতগাজলে ! 
বিধবা ঘতেক নাবী ব্যাসের বচনে। 

গঙ্গাজলে ডুবে তাবা স্বাথী ভাবি 
মনে। 

পাঁতিলোক পালা তাবা ব্যাসের কৃপাষ । 
শ্রোকার্থ সঙ্গীত বন ককিন্দ্র গাষ ॥ 

জন্মেজযেব সন্দেহ 

জন্মেজয় বলে বড় সন্দেহ হইল। 

দেহ ত্যাগ করিয়া কেমনে দেখা দিল ॥ 



মহাভারত 

বৈশম্পাযন বলে যেমন ক কৰে। 

আত্মা মহাভূত সঙ্গে তেমনি দেহ ধবে ॥ 

বৈশম্পাপ়ন বলে দেহেব পতন । 

কোন কালে নাই ক্ষঘ জীবের মধ্ণ | 

নুখ দেহ ছাঁডিযা ভৌতিক দেহ ধবে। 

সুখ দুঃখ কর্ম বশে জীবেভোগ কবে
 । 

খাব জীবেৰ কর্ম ক্ষষ নাই হয। 

সেই সেই শকীবেব ভোগ সানগ্চয় | 

যোগ কথা শুন্যা বাজাব হল্য 'িব্য- 
জ্ঞান। 

ব্যাস উত্তি শ্লোকাথ* দিজ কাঁ্চন্দু 

গান। 

জন্মেজযেব পিতৃদন ও 

গাণ্ড দেব বনতযগ 

সকল সন্দেহ ঘুচে কহে জদ্মেজয়। 

[িতাষ দেখান যদ বাদ মহাশধ ॥ 

এত শুনি বেদব্যাস দেখাল পবীক্ষিতে। 

শোঁমিক শংখ্গগনিবধ দুই সাথে | 

িতাষ প্রণাম করি মান দৌহাষ বন্দে। 

উঁনকে কবিল পূজো পৰা আনন্দে | 

সসৈন্য সমেত গেল আঁন্তকেব পাশে । 

প্রণাম কবিযা তাবে ভূপাত 'জিজ্ঞানে ॥ 

মঙ্গল অন্য বন্ঞ পিতা পালা আমি । 

কৃপা কাব কৃতার্থ করিলে ধান তম ॥ 
কহেন আগ্তিক মুনি শুনে দুইজনে । 
যেখানেতে বেদব্]াম সভাই সেখানে ॥ 

সপনসন্রেব কথা সকল শন্যাছ। 

পযুড়িযা মারল পপ" আহ্হাত দিয়াছি| 
তক্ষক হইল মনত ত:ণ্ট হল্য পরে । 
যজ্জেতে পাঁজিলাও আমি খধি মুনি 

বর্থে॥ 

লোচন ভাবা আম জনকে দৌখল। 

জন্মেজয বলে মোৰ জন্ম শ্লাধ্য হল্যু ॥ 

জন্মেজয বলে মোবে কহ মণনবর | 

ধৃতরাম্ট্র বাজা 'কি কাবিল তারপব॥ 

ব্যান বলে ধত্ৃবান্ট্র বুদ্ধ দেহ শন । 

যাঁধাস্ঠিবে পপাঁববাবে কব বিসজ ন। 

ধৃতবাণ্টর সকবুণে য্াধাঞ্ধবে কয় । 

গারবাব লধ্যা বাপু চলহ আলম ॥ 

মুত পত্র দেখিলাঙ ব্যানেব কৃপায় । 

বৃদ্ধ মাতৃদয়ে তম সঙ্গে লয়্যা যায় ॥ 

ঘরে থাহ পাঁচ ভাই আজ কাল বই। 

বাহতে উচিত নধ বাবে বাবে কই ॥ 

য্যাধস্চিব। 
বলে তোমাধ ছাড়্যা কেমন কর্যা যাব । 

অন্যে যাউক যাব নাই কেমনে তাঁবিব ॥ 

গান্ধাবী কৃভ্তীবে রাখ গহন কাননে । 

[বা লয্যা লাজ খাষ্যা যাইব ভবনে ॥ 

গাদ্ধাবী বলেন বাছা ভূমি সভাব মূল | 
তুম দিবে পিন্ডদান তম জাতি 

কূল।॥ 
নৈরাশ পাইগা রাজা গান্ধাবীব কথা। 

মাধে কয় 'দ্থর নয় ঘনে পার়যা ব্যথা ॥ 

গান্ধাবী ছাঁড়িল গোরে জাত্যেব 
বনবাপে। 

কে জানে পথন্রেব গীঁড়া থাকিব তোমার 

পাশে। 
বুঝিয়া মাষেব ভাব রাজা যুধিষ্ঠির । 
ধৃতরাষ্টরে কবে নতি চক্ষে বহে নীর॥ 
গাম্ধাবীবে প্রণমিয়য নাতি কবে মাধ । 

নিষ্জ জান্যা মোহ পার্ল্যা কোলে কবে 
তাক ॥ 

ভীমাজন নকুল চাহেন মাষের মুখ । 
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'আঁববত বহে ধাবা ফাট্যা যা বক । 

নকুল আকুল হলা কবে দশ্ডবং | 

শবদাষ হইযা যাই এ জন্মেব মত । 
ভীমাক্তুন নকুল মাষের নেই পদধাঁল। 
বিদাষ হইযা প্রজা চলে হবি বলি | 
দৌপদী প্রভাতি যে যে যত নাবী 

ছিল। 

প্রদক্ষিণ কবিযা সভে দণ্ডবং কৈল ॥ 
বাচ্প পাঝ্পু্ণ কদন্তীব হল্য মুখে । 
চুদ্বন কাঁবিধা দন্ড দুই বাখে বুকে ॥ 
স্বামীব লূভগ্া হয্যা সুখে যাব কাল। 
সুখে যাধ্যা ঘব কব ঘখঁগল জগ্জাল। 
স্ত্রীলোকের যত ধর্ম শিক্ষা কবাইল। 
বিমন হইলা সভে বিসজ'ন দিল ॥ 
সৈন্য নদাব হষ্যা লষ্যা প্রজাগণে | 

চলিলা পাণ্ডব ঘবে কবিচন্দ্র ভণে 

সহদেবেন বিলাপ 

হদেব বলে ভাই মাষে ছাড়্যা যাব 

নাই 
তোমবা সভাই যাহ ঘবে”। 

হাড়্যা বাত্যে উচিত নয মল্যে কব 
ধমমভয- 

মাষেব সেবায 'বাখ্যা যাহ মোবে॥ 
সভাই যাঁদ ছাড্যা যাবে মাষেব কিধা 

দশা হবে 
কুচ্ছা কাঁবব সবে" তোকে । 

-পাঁচ ভাই 'বদ্যমানে মা থাকিবেন 

ঘোব বনে 
কেমনে তবিবে পরলাকে ॥ 

এসমি সভা হতো ছোট দীনহীন 
জ্ঞানে খাট 

সভে মেল্যা বল্যা বয়্যা বাখ। 
মহাগৃব সভাব মতা বনে যার্দ পান 

ব্থা 

মহাবাজা মনে ভাব্যা দেখ £ 
তুমি পান্ডবেব শ্রে্ত ধর্ধবীব সভা 

জে।ম্ 

রাঁহতে উাঁচত নষ এথা। 

তুমি বাদ থাক বনে কি কবিব 
ভীমাজ্নে 

বাজপাট কে পাঁলিব সেথা ॥ 

কথাব সঞ্জাত ছিল বিদুব ছাড়িয়া 
গেল 

নাই পাই সঞ্জযেব দেখা । 

দর্দ্ট্ি পাববন্ধ ধূৃতবাল্ট্র গান্ধাবী 
অন্ধ 

কেমনে গোঙাব কাল একা £ 
শ্রুষা কাবব মা সভাই এড়াবে দা 

তোগাওরব যা লাগে মনে । 

বনে যাঁদ মবে মাতা কে তাব বাঁচব 
চিতা 

দেহ দাহ আব পণ্ড দানে ॥ 

জননশব পদে ধাঁৰ মাবিব তপস্যা কবি 
লাঁভব অমবাবতনব হ্হান। 

আনত্য সংসাব এহ নম্বব সকল দেহ 
মায়েব সঙ্গে কাঁব গঙ্গাম্নান ॥ 

সহদেবেব শুনি কথা সভাব হদষে 
বাথা 

কুন্তীব হইল বড় মোহে । 

সহদেবে করি কোলে ভাসে সতী অশ্রু 
জলে 

মুখে বুকে ভান্যা বাব লোহে। 

কুন্তা সহদেবে কর থাকিতে উচিত নয় 
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শহাভাবত 

থাকিলে তপন্যা হবে ভঙ্গ । 
দারুণ পত্রের স্নেহ পাণাঁবতে নাবে 

কেহ 
নানা কথা হইবেক প্রসতগ | 

কুন্তীব শহানধা কথা হয়ে পাইয়া 

সহবেব ধবণণ লোটায়। 
গোক মোহ দ্বে গেলে সহরেব জ্ঞান 

পাল্য 
দেশে চলে প্রণগিধা মান 

ব্যাস পদে হয়্যা নত শ্রী্রী্প বতা 

সত 
কানু চ্তবতাঁ গা । 

বিনাশিযা 1বন্রপুঞ্জে প্রভু বক্ষা কব 
কঞ্জে 

লক্ষণে হইবে বব দায | 

ধ্তরাতী, গাম্ধারী ও কুন্তগর 

দৈছত্যাগ 

দয বচ্ছব বই লাবদ গেল হগ্তিনাষ । 
প্রণয় ষ্যাধান্ঠিব পাঁজলা তাহা । 
যুধিষ্ঠিব মহাবাজা নাবদেবে কম । 
দর্বজ্ঞ সকল জান যেখানে যে হয। 
ধতবাগ্ট গাম্ধাবণ জননখ মোর বনে। 
তাদেব বৃত্তান্ত কহ আছেন কফেগনে ॥ 
শখন বাজা ঘধাঞ্ধব গনিবব বলে। 
তপস্যা কবেন অন্ধ তুমি ঘরে আলো ॥ 
ধ্তবাণ্ছ মুখে লোহ বাঁটুল কার বনে। 
অনাহাবে তপস্যা কবেন তিনজনে ॥ 
অনাহাবে উগবাসে আসছি চমণসাব। 
বলহান তনুক্ষীন হইল সভার ॥ 
সঞ্জর দিবম ছষে করএ আহার । 
দিনে দিনে বলহটন হইল তাহার । 

সন্তোষ কবিষা স্নান প্থা তপ কবে ॥ 

[নিঘম কাঁরধা সত বহে তার তীবে। 

হেনকালে দাবাগ্রি দাহন কবে বন। 
বনে যত ভরম্যা বোলে বন অন্তগণ | 
বোড়ল অনল ব়্ পালাত্যে না পারে । 
মাতত্গ মাহষ ব্যাঘ্র আঁদ পৃড়্যা মবে ॥ 
ধৃতবান্ট দাবানল দেখিবাবে পাধ। 
অসম মন্দগাত আগ্নি লাগে গাধ ॥ 

সঞ্জয়ে বলে ডাক্যা পৃভ্যা আমি মৃবি। 
সঞ্জয় রাজাবে কল্প কাছে যাত্যে নাঁব। 

অন্তকালে ধৃতরাণ্ট ব্রন কব মন। 
অন্তকালে মহাবাজা ভজ নাবারণ ॥ 
এত শান প্রণমিযা প্রদার্গণ কবে। 
ধৃতরাণ্টু গাম্ধাবী কুন্তী ভাবেন 

কৃষেবে 
দাবাগ্নি পোড়ায় দেহ ভগ্ম ইল্য কায়। 
আকাশে দন্দভি বাজে [তিনে দ্বগ 

যায়। 
সঞ্জয় পাইধা শোক গেলা হিমালযে । 
গঙ্গাব কুলেতে যোগে অনাহারে বয়ে । 
সত্যপবায়ণ সঞ্জয় হলা ঘ্বর্গবাসী। 

সাধ।বাদ সঞ্জীষে কবেন যত খাষ॥ 
"এত শ্যান য.ধাষ্ঠব ধবণী লোটায়। 
ভাবেতে ধ্যাসেব উন্ত কাঁচন্দ্র গায় । 

পাণ্বদের শোক 

পাঁচ ভাই গলাগালি বাড়ে বড় শোক । 
দেশ জংড়্যা চমংকাব কান্দে সর্লোক ॥. 
অন্তঃপুরে ওঠে বড় বদ্দনের বোল । 
কে কোথা আছাড় খায় নাই শুনে 

- বোল ॥, 
যে রাজাব শতপাত্র মহাবণর ছিল । 
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অনাথা জনেব প্রায় বনে পুড্যা মল্য ॥ 

দেশ জুড্যা হল্য [শোক]বড মনে ব্যথা । 
নম্পা্তির কালে ছাড়্যা বনে গেল মাতা | 

আমাদের ধিক বল ধিক পৰাকুম। 

[ধক ধম ভীমাজ্নেব ধিক ধিক হুম | 
পাঠ পত্র মহাবলবন্ত বিব্যমানে | 

অনাথাব প্রা গা পুঁড়িযা মল্য বন ॥ 

বৃথা খাণ্ডবে পাথ' আগ্নবে তনীষল। 

রাজা বলে মৃনিবব দূব কব তাপ। 

হহভাব্ত 

ভ্তানী হম্যা ভোল কেন মোব বোল ধব | 
গহগাঘ যাষ্যা সভাকাব তর্গণাদি কৰ। 

বৈশম্পাষন বলে শুন তাবপরে। 
পাববাব সম্মত গেলেন গংগাতাঁবে ॥ 

য্যুংসুবে আগে কাব নামে 
গঙ্গাজলে | 

একবন্ত্র নভাকাব নাম গোত্র বলে 
[বাধমত তর্পণ কবেন গংগাজলে। 

বঘাতাঁক আমাদের মাষে পোড়াইল ॥ ধোৌগ্য পরোহত সভাকাবে মন্ত্র বলে ॥ 
নাবদ বলে বজ্ঞাগি যত মাঁনবর্ণে। পিণ্ডরান করি বহে পৃকীব ঝাঁহবে! 
ববাব বেলা বনে পেলা গোলা তাবা দ্বাদশাহ অশোচান্তে শ্রাধ যাধা করে! 

সবে ॥ সভাকাব নাম লগা উৎসগ্গে যত দান। 
না জানি অনলে বাঙ্গা দোষ দেহ বৃথা । নতাঁ পাঁতব্রতা কুন্তী স্বগলোকে 

যঙ্জাগ্নিতে গুডে স্বর্গ গেল তব মাতা ॥ যান ॥ 

ঘুষ পর 

ন.বলেব জন্ম 

বৈশন্পাঘন কহে বাজা শন গুনর্বাৰ । দানশপল ধদুবংশে কেন হল শাপ | 
দৈত্য বাঁধ দুব কৈল পঁথবীব ভাব! শ.নিঞা আমাব চিত্তের বড় হল খেদ। 
পাণ্ডব নিমিত্ত গাত্র শ্রীকৃষ্ণ কবিল। কহ দেখি কেন বা হইল জ্ঞাতিভেদ ॥ 

. কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে সর্বে গ্রকাবে মাবিল ? বৈশল্পাযন বলে বাজা শনহ শ্রবণে। 

ভাব কৃষ্ণ অভ্রয বাঁহল ধদুবংশ। দ্বাবকাষ চিন্তিত হইল নাবাযণে | 
বদ্ধ শাপ ছিল হবি কবিলেন প্বংন ॥ দ:র নাঞ্িঃ হল প্রা পৃথিবীব ভাব। 
পাথবাঁতে প্রভু বশ অনেক বাথিলেন। কেশ শিব বদৃকুল ঝাহল অপাব ! 
নানা লীলা কবি কৃষ্ণ বৈকৃষ্ঠ গেলেন? এত ভাব নাবাঘণ যঙ্জ আব্ভিল। 
যার লীলা গান লোক সর্ব পাপ হরে।  ম্াঁনবর্গ আস্যা বন্র কবিতে লাগল । 
বিববিধা মহাবাজ্র কৃহিলাঙ তোমাবে?  ধিপ্ডাবক তাঁথে তাবা কবল গমন। 

তাহাদের নাগ বত কবহ শবণ ! 
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মহ।ভাবৃত 

আসত দেবল ?ধধ্বামিন্র মহামন! 
দ'বাসা আক্রবা ভগ? কশ্যপ 

মহাজ্ঞান? ॥ 
বাঘদেব আনন বাঁশণ্ট নাবদ আদি! 

খন বাজা যনুবংশে দৈবে লাগে বাধ ॥ 
শাম্ব বীবে কপটে নাবী বেশ কবে। 

লোহাব কটা হ দিল তাহাব উদবে। 

যদুবংশ কহে প্র বর্ে। 

নিবেদন কাব এক শন হাদি সবে ॥ 
গন্গবিতী নাবী এই লজ্জাধ না বায়। 

উহাব অগত্য কিবা হব মহাশঘ ॥ 

জানিঞা কেন মতি মীন পর্বে 
কোগে। 

ধন মদে প্রতাণা কবহু সভাকে ॥ 
শুন মন্দ যেবন কাঁঝলে পাঁবহাস। 
মুবল জন্মিব কুল কবিবেক নাশ। 
এত বলি মীন সব পন্ডাবকে গেল। 
অবার্থ মৃনিব বাক্য মৃঘল জন্মিল। 
দিজ কবিচন্দরে কহে যে জনা গ্রাওযাষ। 
ইহলোকে জুখ অন্তে হাব পদ পাষ। 

গুবল চরণে এবকার উৎপত্তি 

খাব কুমাব যত কৈল মবণেব পথ 
শানে কাঁপে ভষ বড পাষ। 

বিধি প্রাঘ বিড়শ্বিল কি কবতে কিবা 

কুশল লইযা সবে" যাষ | 
অন্ত্রবে পাইয়া ভয সভামাবে ভূপে 

ভষ 
মো সভাব হল ব্র্ষণাপ। 

এবাব সংকটে বাখ সাক্ষাতে মূষল 

দে দযাব নিধি দুব কব তাপ। র্ 
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দেশে হল হাহাকাব কেবা বাঁচবেক 

আব 
বদ্ধ শাপ শ্রীহাব শ2ীনল। 

রগ্ঘাণাপ দুববাৰ নাঞ জান 
প্রতিকাব 

। এত দিনে যদবংশ মল | 
বাজা উগ্রমেন কয দব কব ত ভর 

সমুদ্রের ভীবে চল তর্ণ | 
শুনরে যাদব ধত কাহ উপাষেব পথ 

মুষল ঘবিয়া কব চূর্ণ | 
ভুগবাণী শন পর্বে  চলিল যাদব 

বর্গে 
কমেতে মুৰল কৈল চ্ব। 

পাধ তাবা পভে কেশ অন্রপ 'কছু 
ছিল শেষ 

সঘুদ্ধে পৌঁলিন মহাশ্যব | 
ঘ্চিল সভাব ভ্রাম মংস্য শেষে কৈল 

গ্রাস 
চুণ্ণেতে এবকা যত হল্য। 

কৈরত্য ধবিলা কালে সেই মৎসা পড়ে 
জালে 

জবা নাষে ব্যাধধ 'কিন্যা নিল॥ 
মৎস্য কুটিবাব কালে ব্যাধ আত 

কংতুহলে 
বতগ্ল আকাব লৌহ পাল। 

সংগ মারিবার তবে ঘাধষ্যা কম'কার 
ঘবে 

তীক্ষ্ণ ফলা গড়ায়্যা রাখল। 
মোঁষল পর্বে কথা বাসের ব্র্ণন 

গাথা 
শ্লোকাথ' কবিচন্দে কর়। 

একাচিত্ে যেবা শুনে, অন্তে পায 
নাবায়ণে 

কোনকালে নাজ যগভয] 



লাবদের দাবকামষ আগমল 

একদিন নারদ গেলেন দ্বাবকাষ। 
বস্থুদেব পুজা কবি ধবে তাব পাষ ॥ 
এ ভব তবাতে কেহ নাচ তোমা বৈ। 

যোগতত্ব জ্ঞান কহ যাথে মস্ত হই | 
এত শুনি দেবখাঁষ বন্ুদেবে কষ। 

এক চিত যোগ কথা শুন মহাশধ। 

খাঁধ তদ্দেবেব এক শত পত্র হল। 
তাব জ্োচ্গ পত্র ভবত কৃষ্ণ তিন 

জন্মে পাল্য ॥ 

একশত মধ্যে একাশি বিপ্র হল। 
1বববিষা মুন বস্গুদেবেবে বালল | 
নব উদ্ধবে তা হল বৈষ্ণব প্রধান। 
কাব আদি কাব কহি অভিধান ॥ 
এই নযজন জ্ঞান জনকেবে দিল। 
বিবারযা মুনি বসুদেবেবে বালল ॥ 

শোক ঘোহ দ্বে গেল শুনি যোগ 
কথা। 

তাবপব যান তথা ব্রঙ্গার্দি দেবতা | 

কৃষেরে কবিল ক্রমে সভাই ভ্তবন। 
পুট কবে কুষ্ গ্রাত কহে তপোধন ॥ 
বৈকুষ্ঠ চলহ নাথ ?বলম্ব না সয। 
পুবী শুন্য চিবাদিন যাঁদ মনে লয 
আমাৰ প্রার্থনা হেতু এ জন্ম তোমাব। 

বাখিলে অনেক কীর্ত নাশিলে 
ভ্ভাব | 

এক শ প'চিশ বংনব ধবণণী আইলে। 
বিপ্র শাপে কুল প্রান প্রভু বিনাশিলে ॥ 
এত শন্যা প্রভু কহে চল নিজ স্থান । 

কুল নাশি কালে যাব কহে ভগবান 
এত শনি কৃষ্ণ পদে সভে কবি নাতি। 

স্৬৫ 

মৃহাভাবত 

শ্রণাম কাবযা গেলা আপন বসাতি 

'দবজ কাবচন্দ্ গা পৃবাণেব সাব । 

যেজন শ্তবন কবে জন্ম নাঞ তাৰ ॥ 

কৃষ্ণের প্রভাস যাত্রা 

দ্বাবকায উৎপাত দোখি ধন্দবংশে কহে 
ডাকি 

প্রভাসে সভাই বল ষাব। 

স্নান দান তাথে কার ট্বিজগুব্ 
পূজা কবি 

বর্মশাপে ত'বে সে তাঁবব | 
দক্ষ দিল চ'রু শাপ হল তাব মহাপাপ 

আঁবলন্বে চলহ সতবে। 
তাঁথেব মহিমা বড মিছা বুক্তি রে 

"নান সঙ্গতি ব্যাধ গেল দবে 

কৃষেব শ্াঁনঞ্া কথা লর্বে হযা 
এরকমতা 

যদুবংশ চলিল প্রভাসে। 
বিবলে পাইযা হাব দখা চবণে ধার 

ভয পাধ্যা উদ্ধব জিজ্ঞাসে | 
নিশ্ঘ ছাডিলে হবি বুঁঝিল দ্বাবকা 

ঞ 

যাহ তুম কূল িনাশিতে | 

আগে প্রাণ তোজ আমি তবে ছাডা 
যাঅ তুমি 

আমাবে লইবা চল সাথে ॥ 
প্রীগোপাল সিংহ গক্পাঁতি শুদ্বসত্ 

মহামতি 
সঙ্গিতবিলাসী গ:ণবান। 

পায্যা তাহাব আদেশে 'ম্বিজ্ঞ কাবচদ্দ 
ভাষে 

মৌষল পর্ব অমৃত সমান ॥ 



মহাভাবত 

উদ্ধৰ সংবাদ 

একদ্ষণ পাদপদ্ম ছাঁডিতে নাঁবব। 

[তলার্ধ না দোখ তোমা পবাণে মবিব | 

তোমাব যতেক লীলা পাশবিব কেমনে । 

অন্র নাথ দীনবধ্ধ্ রাখা নিজদ্থানে ॥ 

শন কাবা আব থাকি কাব সাথে। 
উচ্ছিষ্ট ভোজন কে দিবেক খাতে 

খাতে | 
উদ্ধব ঝলিয়া আব কে ডাকব মোবে। 

কত বাস ভ্ুবা মাল্য 'দিয়াছ আমাবে॥ 

কগ্;রী চন্দন চ্যা আগে দিতে গায। 
প্রাণ ফাটে তোমাবে পাসবা নাকি হায় ॥ 
উদ্ধবেব কবুণা শনঞা কৃষ্ণ বলে। 

অনমেব মত ভাই আস্য করি কোলে ॥ 
সত্য বটে উদ্ধব ষে কাঁহলে আমা। 
সাত দিনে সমন ডুবাবে দ্বাবকাষ ॥ 
পাত্র দাবা ধন ধরা ছাডি নিকেতন। 
মণ কবিহ তুমি আমায় বাখি মন | 
উদ্ধব কহে ত্যাগ কবা বডই দহজ্কব। 
জ্ঞান কর্যা মোহ দঃব কৈলা গদাধব ॥| 
ঘোগতত্ব বথাককণে কব্যা উদ্ধবেবে। 
পনবপি কহেন গব ধাঁব তাব কবে ॥ 
উত্তবে বদবিকাশ্রমে করহু গমন । 
মোহ দুব কাঁধ বাখ আমাব বন | 
সেথা খিষা এক মনে ধ্যান কাব মোবে। 
দেহ ত্যাগি পাবে মোবে কহিলাঙ 

তোমাবে | 
পন জন্ম মহতলে না হবে তোমাব। 
বিদাষ হইয়া চল না বাঁহয্য আব 
এত শহনি উদ্ধব চাহেন কৃষণপানে। 
অবিরত বহে অশ্রু যুগল লোচনে ॥ 
তোমাৰ চবণান্বদূজে থাকে যেন মাতি। 

৬৪ 

জন্মে জন্মে পাই যেন গোবিন্দ ভকাঁহ ॥ 
শুন ঝাজা জন্মেজন় বৈশদ্পাষন কঘ। 

উদ্ধব বৈষণবেব চিত্ত ছ্িবতব নয | 

উদ্ধবে কৃষ্ণের স্নেহ শন মহাশধ । 

উদ্ধব হইল বড বিযোগণ হৃদষ ॥ 
কৃ্ধে ত্যাগ কব্যা যাবা ইহা নাকি হয। 
আাতুব হইলা যে উদ্ধব মহাগষ ॥ 
কৃষেব পাদুকা যুগ্ম কবিষা মাথাষ। 

বহুকণ্টে উদ্ধব বরদবিকাশ্রমে যাষ ॥ 
ভজযে কুফর পদ ছাড়িযা বৈভব | 

দেহ ছাড়ি মনত পালা উদ্ধব বৈষ্ণব | 
কষ্ণোদ্ধব সংবাদ যেই জন শুনে । 
ঘোব কাল পাপ জাল হবে সেইক্ষণে ॥ 
অজ্ঞানেব হব জ্ঞান পাধ মোক্ষপর | 

পাবন্র পবমানন্দ ঘচযে আপদ ॥ 

বে শুনা এই কথা শুনে মহাশয় । 
সংসাবে তাহাব কভু পুন“জন্ম নয ॥ 

এত শনি জদ্মেজধ বাসে কবে নাত । 

লোমাণিত অশ্র-মুখে কহে নবপাত ॥ 

বাজা কহে উদ্ধব বদাঁবকাশ্রমে গেলে । 

তবে কোন কর্ম কৃষ্ণ কৈলা সেই কালে ॥ 
কেমনে যাদববংশ দেহত্য্যা্ কৈল। 
বিবাবযা কহ মোবে ি্মধ লাগি 
শবীর সভাব 'প্রধ কেমনে তৌজল। 
কৃষ্। বলবাম দেহে কেমনে মাবিল॥ 

গৌষল পবেব কথা শুন মহাশঘ । 
গোপাল সিংহের জঘ কব যদবাধ ॥ 

ঘ্বারকাঘ অনল দর্শন ও 

ঘদ;বংশ ধ্বংস 

শন রাজা লাবধানে বৈশম্পাঘন কষ । 

অবস্মাং দ্বাবকাতে অগঙ্গল হয় ॥ 



ভামিক'্গ বস্তবষ্টি হষ উন্কাপাত। 

িবানাশ দাবুণ প্রথব বহে বাত ॥ 

কালপে চা ঘবে পড়ে ঘন ভাতক কাক। 

উরধ্বমূখে কুকুর কাঁদযে লাখে লাখ ॥ 
আগ্নিমূখে নবেব দযাবে ডাকে শিবা । 

প্রতি ঘবে কলহ কবএ বান্রাদবা ॥ 
এই মত দবাবকাঘ নানা অমঙ্গল । 

যন্ত কবে পবস্পব বু শাপেব ফল 
ভুবি অন্তবীক্ষে নানা অমঙ্গল দেখি। 

সকল যাদবগণে কুষে বল ডাকি । 

বিষম বিপ্রেব শাপ বিপবীত হল। 

যোব বোলে সভাই প্রভাস ক্ষেত্রে চল | 

কৃষেব বন সভাব লাগে মনে । 
কৌতুকে চলিলা সবে চাপিযা বাহনে | 
যতেক যাদববংশ কেহ নাঞ বাঁক। 
দ্বাবকাভবন কৃষ্ণেৰ শূন্যময দেখি । 
বলবামে 'বিবলেতে কহেন কাবণ। 

দুটি ভাই ক্লমে কৈল পবা নিবীক্ষণ | 
হবষ বিষাদে দোঁহে গেল অবশেষে । 
নান তপ্পণ সবে কাবিল প্রভাসে | 
অন্ন তোষ আদি কাঁব বসন ভূষণ । 
বিপ্রে দান দেন স্থে ষদুবংশগণ | 
বথবথী ঘোডা হাথ পদক প্রবাল। 
সিংহাসন দিব্য শয্যা হাব কুণ্ডল মাঝ । 
পরতি সমান তিল আহলাদত পট। 

দুগ্ধবতী ধেনু বৃষ কনকেব ঘট। 
দান দয়া ট্বিজগণে কৈল পুরস্কাব। 
যথাক্রমে বত ধন 'ছিল দ্বারকাব ॥ 

বিষুুব মাঘায ষে মোহিত হল সবে: 
পপ মধ পান কবে মত্ত যদুবর্গে | 
বূথা শহে বঙ্গ শাপ দৈবগ্রন্ত।হল। 
পবপর মাতিভেদ বিবাদ জন্মিল ॥ 

২৬৭ 

মৃহ।ভাবত 

হইল প্রলষ যৃদ্ধ আপনা আপনে । 
আঁস ভল্ল 'ভান্দপাল অস্তেব ঝনঝান . 
কুসান তোমব গদা লগভ মূষল। 

শূল আদ নানা অক্ত্র ভাঙ্গল সকল | 

মহাবথী প্রমত্ত কুঞ্জব বদি ব্য। 

প্রদ্য় শান্ব সঙ্গে ঘোব য.দ্ব হয। 
অদ্রব ভোজেব সাথে হধ হাথাহাথি । 

অনিবন্ধ বোষে ঘূঝে সাত্যাক 

সংগত । 

সোভদ্র সংগ্রাম জিতে হষ বড বণ। 
গদ সৃমিত্র বুঝে মত্ত দুইজন | 
নিশা উত্ত এ যোঝে যদুবংশ যত। 

দবন্যুদ্ধ প্রভাসেতে নাম লব কত। 
অন্দে অন্দরে ঠেক্যা অঙ্গে হয খান খান । 

এবকা ধবিন সভে বজেব সমান ॥ 

দারুণ এবকা যাব স্পর্শে কলেবব । 
যুদ্ধ কাঁব সভাই মাঁবল পরদ্পব | 
ক্ষণমান্র যদুবংশ সভাই মাবল। 
প্রভাসেব জলে সভে ভাসিতে লাগিল । 

পুত্র পৌন্র সব মল্য আব কেহ নাঁঞ | 
কাঁবন্দ্র বলেন কেবল বৈল দুটি ভাই । 

কৃষ্ণ ও বলবাম 

দেব দেব শ্রীহবি যনুবংশ ধ্বংস কবি 
চান বলদেবের ব্দন। 

পুত্র পৌত্র কেহ না বাঁহলেন দুটি 
প্রাণ কাঁদে অবুণ লোচন ! 

বলদেব কহে কৃষ্ণ তুমি ভাই বড় দুষ্ট 

সকল যাদববংশ মল্য। 
ঘন্চালে পুথিবীভাব ছাবকা না যাবে 

. আক 
কাল পণ আলি প্রা হল! 



“মহাভাবত 

প্রায় অই শান্ববীব অনিবঃদ্ধ 

চায্যা দেখ সর্বে জলে ভাসে । 

প্রাণ ধাঁবতে নার বল বায্ন্যা কোলে 

কাব 

মোহ পাই তব মাষা পাশে | 

অজর্ঘনেব বল হবণ ও অন্নত্যাথ 

. ুক্বিনীব কথা শনি অজএনেব হল্য মো। 

অন্তবে পবাণ ফাটে চক্ষে পড়ে লো॥ 

চতুর্দ'গে চাপে সভে হইযা সুবেগ। 
নানা বাদ্য মহোংসব হয্যা মস্ত কেশ | 

উচ্চঃস্ববে ডাকে কৃষে হবি হাব বলে। 

ক্লমেতে কাঁবল কুণ্ড প্রভাসেব কুলে ॥ 

শমপত্বী বেবতী পাঁতিবে কাব কোলে । 
বাহু তুলি হাব বলি প্রবেশে অনলে। 

বৃঝ্িন৭ গ্রভূতি ঘত লইয়া নিশান। 

কৃণ্ডে পড় কৃষ্ণ ভাব্যা তেজিল পবান | 

কষে যতেক বধু বাতি উষাবতা । 

অনল প্রবেশ কবে লষা নিজ পাতি ॥ 

আকাশে দ.ম্রুভি বাজে পুষ্প বাবষণে । 
বৈক-ণ্ঠে গেলেন সর্বে চাপিয়া বিমানে ॥ 

বজ্র নামে একজন বাঁচা আছিল । 

কালেতে অন জলক্লিধা কবাইল | 

গোপতে হাবিষা নিতে গোঁবন্রেব দাব । 
*গশ মাত্রে ততক্ষণে পাষাণ হল তাব। 

বজেব সঙ্গাত অঞ্জন ইন্দুপ্রস্থে গেল। 
সমব্্র ততক্ষণে আগ্যা প;বাঁ ডুবাইল॥ 

কেবল বাহল মা বুক্মিনীব ঘব। 

সদাই আছেন হবি তাহাব ভিতর ॥ 
অনবূদ্ধ পৃন্র বন আত উগ্রতেম্গা। 

মঙ্€ন কাবল তাবে দ্বাবকাষ বাজা ॥ 

কাঁদতে কাঁদিতে দোহে গেল 
নজপুবে। 

কাঁহল সকল কথা বাজা য্যাধাচ্ঠিবে ॥ 

তাবপব অজ'ন গেল বাজাব গোচবে। 

মূখে না নিঃদ্ববে বাণ চক্ষে ধাবা ববে॥ 

অঙ্রুনে জিজ্ঞাসে রাজা হইন্না কাতব। 

অজন শোকেতে মগ্ন না দেহ উত্তব ॥ 

্ীরট আতব দিল অজর্বনে দেখিষা । 

বাজা যাধাষ্ঠিব পান কাহিছে ড িষা ॥ 

উত্তব না দেহ কেন তোমাবে ডাঁকলে। 

প্রায় ঝি যদুবংশে অপমান পালে । 

অথবা আঁতথে বলা দিতে ঘে নাবলে। 

কহবে অর্জন ভাই এমন কেন হলে | 

1কণবা অগ্তহণন হলে হাল্য পবাজষ। 

বালক ব্দ্ধবে বাখা খালে মহাশয ॥ 

প্রাণ ফাটে কহ ভাই কহবে বাঁটত। 

অথবা হ্য্যাচ পাবা কৃষেতে বাহিত । 

মুনি বলে অদ্যপব শুন মহাশষ। 

বহ্কচ্টে অশ্রু; ম ছা ধনঞ্জষ কয় ॥ 

অর্জন কহেন বা্জা কি জিজ্ঞাস তুম । 

বন্ধুবপে কৃষেতে বিমুখ হল্যাঙ 

আমি॥ 

মারলে মনুষ্য যেন শোভা নাঞ্ পাষ। 

মোব তেজ হবিযা নিলেক ঘদ্বাষ ॥ 

যাহা হত্যে দ্রৌপদী পাইলাও ত্বযণ্ববে। 

ইন্দ্র খাণ্ডব বন 'দলাঙ আগ্মিবে । 

তাব গৃণ একম:খে বয়া যায কত। 

জবাসন্ধে ভীম বীব কবিলেক হত। 

দেশে দেশে আছেন যতেক নূপবব। 

বাজসূঘে আনিঞা সভাই 'দিল কব ॥ 

যাব তৈজে বড় বড ভূপ সঙ্গে কক্ষা। 

বাবধ লাগবে কৃষ্ণ কাঁবলেন রক্ষা | 
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মহাভাবত- 

বিপদ বান্ধব কৃষ্ণ মোদেব গোসাঞ্চি। ছিজ কবিচন্দ্র গায পান্বাধ বসাতি। 

হেন কৃষ্ণে বং হইলাও আঁজ ভাই ॥ শ্রীষ্ং গোপালসিংহ দেশে গ্জপাতি ॥ 
কৃষ স্বর্থ গেল শুন্যা রাজা যাধন্ঠির। শ্ত্রীযৃৎ গোপালাসিংহ নপ অবতংদ। 
ধুলায় পাঁড়িষা কাঁদে চক্ষে বহে নীব॥ শ্্রীমদনমোহন তাব শত কর ধ্বংস | 

মহাহস্ঠান পর্ব ্ 

পান্ডবদেব দংসাতত্যাগ 

জন্মেজয বলে মোকে কহ গীনবর । 
ষ.ধিষ্ঠিব রাজা 'কি কবিল তাবপর | 
সৈশব্গাষন বলেন শুন একচিত্তে 

অজ+ন প্রবেশে পুবী কান্দিতে 

কান্দিতে ॥ 

যুধিষ্ঠিবে কহিলেন মৌষল্বে কথা। 
কৃষ্ণের 'বিবহে ধর্সপান্র পাক ব্যথা ॥ 

যৃয.ৎনুবে কহে বাজা হল্য প্রাপ্তকাল। 
বাজ্য প্রজা লষ্যা তুমি পবীক্ষিততে 

পাল॥ 
পবীক্ষিতে 'বিধিমত অভিষেক কবে। 
নিতশাম্্র বুঝাইবা বাজ্য দিল তাবে ॥ 
মাতুলেব শ্রাদ্ধ কৈল বেদবিহিত। 

রাম আদি যদুবংশ মব্যাছিল যত ॥ 

ধেনু ধবা নানাবতু ছিজে দিল দান । 
গ্রজাগণে বাসভযোধ কবিল সম্মান | 

বাস ভুষা ত্যাগ কাব পবিলা বাকল । 

তা দোখষা দ্রোপদীব আখ ছলছল ॥ 
ভীমাভ£ন দ্রৌপদী নকুল দহদেবে। 
বকল পাঁবষা ভে য:ধিচ্ঠিবেব ভাবে | 
যথা বিধি সপ যজ্ঞ মৃহাবাঞ্জা কবে। 

অগ্নিবে পেলিল ভূপ জলেব ভিতবে ॥ 
কথ দুব যাষ্যা সহদেব পড়ে ভুঞ্জে। 
ভাঁম ভষ পাষ্যা বাক্য না িম্ববে মহএঃ । 
ভাগ কহে সহদেব পড়ে কি কাবণ। 
বাজা বলে পুবূষার্থে হইল পতন 
তারপর কথদব নকল পঁডিল। 

নকুল আকূল দেখ কি পাপ কবিল। 
বাজা বলে শুন ভাঁম কাব সমাধান । 
আপনাকে অহংকাব বলে ব্পবান ॥ 

কতদবে বাধা ধবে পড়ে ধনঞ্জয । 
পার্থেব পতন দেখি ধৃকোদব কষ | 

অজএন কৃষ্ণেব সথা পড়ে কোন পাপে। 

ভাষেব পতন দোৌথ প্রাণ মোব কাপে ॥ 

বাজা বলে অজনেব অহংকাব বড় । 

এই পাপে পতন হইল তাব দড | 
তল্যপব বৃকোদব পাঁড়লা ভূতলে। 
কি পাপে পাঁড়ন; আমি যুধাচ্ঠবেব 

বলে॥ 

বাজা কহে বণনা কাঁব্ধা আধক খাতো । 

সেই পাপে পাঁডলে কি হয আম। 

হত্যে । 
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'ম্হাভাবত 

এত বাল শ:নাব সমেত বাজা যায় । 
দিবা বথ ইন্দ্র লষযা বাজাবে যোগায় ॥ 

বাজা বলে ভূতলে পাঁড়িল চাঁব ভাই। 
দ্রৌপদী পাঁড়ল আমি বড পাঁডা পাই ॥ 

যুধিষ্ঠির বলে ইন্দ্র কাব নব্দেন। 
ভ্রাতৃদারা 'বিনা স্বগে" নাই প্রযোজন | 
শচশপাত বলে রাজা তুমি চল দরে । 

জাষা সঙ্গে দাব্তে দোখবে ভ্রাতৃবগে | 
তাথা সভে ম্ানুষেব দেহত্যাগ্ করি। 

যাজ্জসেন? সঙ্গে গেছে স্বর্গেব উপরি ॥ 
এই দেহে বথে চাপি যমালযে চল। 
মহাবাজা তোমাব বিলম্ব নহে ভাল | 

বাজা বলে মোব ভক্ত «বা যাব সাথে । 
আমিবাব কালে ম্বা শবণ লৈল পথে। 

শু কয় স্বর্গে শুনা যাত্যে নাই পারে । 
ময তুল্য তোঞ তুমি যাবে সশকীরে ॥ 
কুক্ুব কাঁবব কি ইহাধ ত্যাগ কর । 
বাজা বলে ত্যাগ কৰা বডই দৎ্কব ॥ 
ভক্ত আমাব "বা ছাড়্যা যাব নাই এথা । 

শহনা বিনা সুববাজ স্বর্গ মোব বৃথা ॥ 
ইন্দ্র বলে কুক্ধ'ব অস্পঞ্য দেহ ধবে । 

পণ্য বিনা 'বা শবারে স্বর্থ যাত্যে 

নারে। 
বাঙ্গা বলে শচীপতি শুন্য প্রাণ মম। 

ভন্ত ত্যাগ বুঝ দেখ বন্ধ বধ সম। 

মোব বত শবণাগত প্রাণ দিয়া রাখি । 
শর বলে সবকাল কুকুরে উপেখি। 

খানা দেখিলে দব্য অপাঁদন্্ হয় । 

শ'নায় দ্বর্গ লয়্যা যাত্যে সমুচিত নয় | 
ভ্রাতঙ্জায়া ত্যাগ কাব কূকবে বাসনা । 
স্বর্গে লয়ন্যা গেলে তোমার কি কবিব 

শুনা | 

য;ুধাষ্ঠব বলে ইন্দ্র কব মোরে ক্ষমা । 
ভন্ত ত্যাগস্ত্রীবধ ব্ষবধল্মা। 

কুক:ব বাখিধা স্বর্গ যাব নাগ আমি। 
বথ লয্যা অমব নগরে যাহ তুমি | 

ইন্দ্র বলে যুধাষ্ঠিব মোর কথা রাখ । 
“বা কিদ্বা রাজা তুমি দুষেব এক চাপ॥ 

বাজা বলে *বা যুগে এথা থাকি আমি। 

শুনাবে লইযা শক হ্বর্গ যাহ তুমি ॥ 
ধর্ম মত ধরি *বা যুধিষ্ঠিবে কয়। 

প্রীত হল্যাঙ তোবে পাত্র ঘৃচাল্য সংশষ ॥ 
দ্বৈতবনে তোগাব বুূঝিলাঙও আমি মন। 

অবে বাপু জল য্বে ভক্ষেব কারণ । 
চাবি ভাষে ত্যাগ কবি বাঁচালে নকুলে। 

তোব পাবা ধর্মঝীব কে আছে একালে। 

শক্ত ধর্ম আদ ধত ছিল দেবগণ। 
বধান্ঠবে কবাইল বথে আবোহণ ॥ 
যযাধাঙ্চিবে মহাবাজা বথাবোহে ঘায়। 

নাব্দ তাহাব ধশ উচ্চদ্বরে গায় ॥ 

যুধিষ্ঠির শরে কহে দাবূণ শোকে মবি। 
ভ্রাতৃবর্গের শুভাশ্ভ স্থান দেখাঅ হরি। 
শক্ক কহে আজ তোমাব মানব ভাব 

আছে ॥ 
অধর্মত্মা নাই পাবে ধাত্যে স্বর্ণ কাছে। 
স্বর্গ সিদ্ধি পুণাফলে পাল্যে ধর্ম তুমি। 
ভীম আ.দ না পাবেক গাঁত জানি 

আমি॥ 
বাজা বলে যেখানে তারা সেইখানে নেহ। 
দ্রৌপদী পাত্রের সাথে কোন স্থানে কহ'॥ 
তা সভাব স্থান আমি দেখিতে ইচ্ছা 

, কবি। 
তাদগে ছাড্যা ক কাজ আমার 

স্বর্গপুবা। 
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গ্রহাভাবতেব কথা অঘৃতেব ধাবা । 
ভব নদে পান কবে পাণ্যবন্ত যাবা ॥ 

মহাভাবত 

মহাপ্রস্থানিক পবএত দুবে পাষ। 

স্বগণবোহণ ইহাব উত্তব কাকচন্দ্র গাষ | 

জগ্ণারাহণ পর 

ঘ্াধাষ্ঠিবেৰ নবক দর্শন 

জন্মেজঘ বলে শান সন্দেহ বাঁহল । যে যে পড্যাছে বণে দেবতাব প্রা । 
গম পর্ব পিতাঘহ কোন স্থান পাল্য ॥ ক্ষান্ত সকলের ধর্ম বণে কাট্যা যায | 

বৈশম্পাষন বলে শুন জন্মেজয । দ্রৌপদাীঁব কেশাকর্ধণ পড়ে মনে । 

সবগ্গে যাযা যুঁধিষ্ঠিবেব মতি ভেদ হয ॥ এই হেতু বাবে বাবে নিন্দে দৃযেগধনে | 

দ:যেণধনে দেখে বাজা বত্বাসংহাসনে । খাধি কহে মহাবাজা কটু কহ বড। 

বেন্টিত আছধে পিদ্ধ বিদ্যাধব গণে | স্বর্গে দষণধন মঙ্গে বৈবাঁ ভাব ছাড় । 

ছতর্শশ্ড ধবে কেহ কেহ পেবে পা। বাজা কহে পাপী দুষেধন দ্বর্গ 

কেহ কেহ কবে শ্বেত চামবেব বা পাল্য। 

গাল্যাম্বব কলেববে কনকেব প্রা । ধর্মাত্ৰা ভ্রাতুবর্গ কোন লোকে গেল । 

চন্দন চিত দেহ দেবতার গায ॥ ধূষ্টদ্যয় সাতাকি বিবাট তপোধন। 

কনক মুকুট শিবে তন কৃণ্ডল। 

বদন শবদ শাশ কবে ঝলমল | 

তা দেখিযা ঘৃধিদ্ঠিব মহাবাঙ্দ কোপে। 

স্বর্গে স্থান কোন গুণে দিল হেন 
পাপে। 

যাব পাকে গ্ব্ মিত্র বন্ধ বর্ মল্য। 

হেন পাপী দ-বাচাব গ্বর্গ পন পাল্য | 

না বাঁসব অহে শক্ক আমি একাসনে । 

লরাতৃবর্গ যেথা মোব লহ সেই স্থানে ॥ 

এত শুন দেব খাঁষ হাসি হাসি কঘ। 

দুধোধনে নিদ্দা কবা সমহচিত নয় ॥ 
দূর্যোধন স্বর্গে দেখ] শুন অহে 

রাজা । 
তাবে দেষ কব তুম দেবে কবে পল্জা 

দ্র-পদ শিখণ্ডী পাঁচ দ্রোপবী নন্দন | 
অভিমনয্য আদি কবি অনা বীব ঘত। 
দেখিব তাদেব পদ বণে যেহে মত ॥ 

বিশেষে আমাব কর্ণে বধ্যা দহে গা। 

গনে হয মাষেব সমান তাব দঃটি পা। 
ভ্রাতৃব ছাড়্যা বে নাই গ্রযোজন । 
না দোখযা প্রাণ কান্দে শন দেবগণ ! 

এই দ্বগ* আমাব নাহিজ লাগে মনে । 

সেই স্বর্গ যেখানে আছবে লাতৃগণে | 
এত শুনি দুতে ভাকা কহে দেব নবে। 
যাাধান্ঠবে লঘ্যা ছাট দেখাও লাতৃবগে ! 
দূত লঘা মহাবাজ গেল দুগগদ্থানে। 
ঘোব অন্ধকার বাজা দেখএ নধনে ॥ 
গাংল শোগ্ত পচা মানবের গন্ধ । 
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কাক গর গ্লেতেতে বোন্টত প্রতিবন্ধ | 
তারপর দেখে বাজা বৈতবণা নদা। 
নব্ক বিবিধ দেখে কে কবে অবধি 

দেব্দতে বহে বাজা মনে পা ব্যথা । 
এবা কোন দেশ কহ ভাই সব কোথা | 

দেবদতেগণ কহে কিবা আব দেখ । 
্রান্ত হলো যাঁদ বাজা এইখানে থাক | 

গচাগন্ধে ঘাধান্িব আগাইতে নাবে। 

নবকে নাবকী আর্তনাদে কহে তাবে॥ 
পাপী যত বলে বাজা দণ্ড দুই থাক। 

তোগাব গাষের গন্ধ গাপ্ণ লোকে বাথ ॥ 
নাবকীনাব বব শুন কাব গাবভ্রাণ। 

যৃধিষ্টিব দণ্ড দই বহে দয়াবান ॥ 
বাজা বলে নরকে গাঁড়যা তোবা কে। 

পুনঃ পুনঃ ডাক কেন পাঁবচব দে] 
গথ্দ অন,সাবে ভাই না জানিলে তুম, 
ক্লেণ পাই ভ্রাণ কব বর্ণবীব আমি | 
ঠেক্যাছি বিষম পাকে আমি বকোদব | 
মোর পানে ফিব্যা চাহ আগাবে উদ্ধার 
তাবপব অজঃন কহে পা নহোদব 

আঁগ্। 
পদনঃ গান ডাকি কেন নাই গুন তুমি। 
সহদেব নকুল মোবা ভোগাব ভাই। 
কাতব হইথা ডাকি বণ্ট বড পাই । 

দ্রৌপদী আযাব নাম আম গ্রিধা দাসী । 
উদ্ধার কবহ নাথ হয্যাছি নবক বাসশী॥ 
ধন্টদয় বলে পাপে গাঘ।ছি আমি । 
উপায বিশেব কাব পাব কব ভুমি ॥ 
এত শনি যুধিদ্ঠিব গনে ভাবে ব্যথা। 
স্র্গগামী ভাই নব তাবা কেন হেথা ॥ 
মহাভাবতের কথা অগত লমান। 
নৃপতি আদেশে দি কবিচন্দ্ গান ॥ 

যাধিঙ্ঠিরেব পবীক্ষা 

পাখ্ডুব পুঠেব কভু নাই পাপলেশ ।' 
কোন অধম ফলে গায় সর্কে রেশ | 

অশেষ পাপেব গাপী দেবে পূজে তাষ। 
কোন পুণো দধোধন মহেন্দ্র ভা | 
ধাধাচ্তব 'নিদ্দা করবে দেবগণে। 
দুবেধন দ্বর্থ পদ পাব কোন গুণে। 
পাপী পাধক্বর্গ পদনাই পৃণ্যেব লেশ। 
পদ্থ্যবান নবকে পিঘা পাব ক্লেশ | 
পর কষ রাজা অহে দ্ব কর কোপ। 
শন্ভাশন্ভ কর্মভোগ কবে যত লোক ॥ 

ব্যাঙ্জেন হিত্বা ছ্রোণ উপচণ? সুতং 

প্রাত। 
ব্যাজেনৈৰ ততো বাজন-! দর্শিতো 

নবকস্তব ॥ 

[দ্রোণাচাবে বণগ্থলে] নাশিলেক ছলে । 
নরক দেখিলে বাজা সেই পাপ হলে ॥ 

সেই গাগে শুন বাজা ভাব [দাবা । 
পথ হত্যে মুক্ত হয্যা প্বর্গে গেল] 

তাবা। 
মোবে ক্ষমা কব বাজা বাকা রাখ গোব। 
গাপ হত্যে মুক্ত হল্য ভাই [পণ 

তোব]| 
 ধর্মবীন তুমি ] বাজা বড় গৃথ্যবান। 
ভাীমাজ:ন আদি পালা যাব যেবাচ্থান। 
হবিন্দ্ু মাম্ধাতা সগব [আদি বত । 
যাব ধেবা স্থান পাইল] মনেৰ গত | 
স্বর্গ গঙ্গায় স্নান কার মানব দেহ 

তেজি। 
গাইবে গবম গর হবি পদ ভাঁজ 

[গঃনবায় আপি] ধর্ম কহে ধ্াধস্িবে 

৮, 



তোমাব পবীক্ষা আমি কৈল বাবে বাবে ॥ 

প্রথম পরীক্ষা কৈল আম দ্ৈতবনে । 

গহনেব মাঝে তোবে অবাঁণ হবণে | 
সবসাঁতে যক্ষবূপে পবগক্ষ্যাছি তোকে। 
দ্িতাঁষে কুকুববূপে কহিল তোমাবে | 
তৃতীষ পবাক্ষা তোব কবিল নবকে । 
শর্রেব সকল মাযা কহিল তোমাকে | 

ভীগাজংন আদি নবকেব যোগ্য নয । 

যাব যেবা ভাবিতব্য অবশা সেই হয 

পবম পৃব্ষ তুমি ধমবাজ কয়। 
কমণদোষে দঃখ বাজা পালে দণ্ড | 

ভাতৃবর্গে লয়যা সঙ্গে যাহ নিজ গ্থান। 
এত বলি ধর্মবাজ হলা অন্তধান | 

দিজ কবিচন্দ্র গান ভাবতেব কথা । 
শ্রবণে কল্য নাশ [ধর্ম গুণ] গ্রাথা | 

পাণ্ডবদেব স্বর্গে গমন 

যুধিম্ঠিব ধমবার পায় দিব্য জ্ঞান । 
ভ্রাতুজাঘা সঙ্গে বাজা করে গঙ্গাদ্নান | 
নবাদেহ তোজ সভে দেব] মযর্ত পাষ । 
তাষেব নকটে বাজা ঘাধান্ঠব যায় | 

কথ বে যাযা দেখে পুবষে বাসনা । 

অজরন করষে [বাস কৃষ্ঃ উপাসনা] ॥ 
কৃষ্ণাজনে দৌখলেন য্ধাম্ঠব রাজা । 
গাদ্য অর্থ দিমা তাবে কাঁবলেন পূজা | 
তাবপব [কর্ণে দেখে বসি পু 

পাশে।] 
সহম্ত্রাদিত) তুল্য তামিব বিনামে । 
গহাবাজা ব্যাধান্ঠিব বায়্যা অন্য দেশে। 
ভঁমে [দেখে বাস আছে পবনেব পাশে ॥ 

নকুল মহদেবে দেখে বাধ্যা অনাদ্থলে। 
্বর্থ বৈ) আম্বনী কুারেব কোলে | 
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[ একছানে দেখে দ্রৌপদী অপরংপা 11 
বৃপে যেন স্বগ্রপুবি কব্যাছে শোভা | 

জায়াবে দেখিষা হলা বাজাব বিগ্ময় | 

[ দ্রোপদন স্বর্গের দেবী ইহা নাকি হয | 
দেবরাজ তাব কথা জানিষা ] অস্তবে। 

বলে। 
অযোনিজা বিধাতা নিমণলা তোব তবে! 
[ তাবপব জন্মাইল দ্রুপদেব ঘবে। ] 
শুন বাজা বাঁতভোগ কবাইতে তোবে। 
দ্রোপদীব পাঁচ পুর্ন নধন ভর্যা দেখ। 

জাধা [ সঙ্গে বসি আছে গন্ধ 

পণ্ক 11 

পিতাব জ্োপ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র গম্ধবের 
রাজা । 

তাবে দেখ বেম্টিত কবিষা আছে প্রজা ॥ 
সর্ষেব[ সঙ্গেতে অই কণণববে ] 

দেখ। 

বৈবী ভাব দবে কর মোব কথা রাখ | 

সাত্যকি প্রভাতি রাজা ধিঞ্ু ভক্ত যত। 
সাধ্গণেব লক্ষে [ বইসে 'বাঁধমত | ] 
আভমন্যু চন্দ্র সঙ্গে দেখ লোচন ভরি! 

অজর্ন যাহাব পিতা মাতুল শ্রীহাব | 
পাণ্ডু তব পিতা দেখ কুন্তী মাদ্রী সাথে । 
আমাব সমীপে আসো চাপ্যা এক রথে । 

বন্স সাথে ভীম্মে দেখ দ্রোণ গুরু 
পাশে। 

অপব রাজা কেহ কেহ গন্ধবেব দেশে | 
[কেহ কেহ] পাল তাবা গৃহাকের 

স্থান! 
কেহ পাল্য যক্ষপুরে চাপিয়া বিমান! 
গুনিবরে তাবপবে কহে জল্মেজয় । 

[বিববিষা] সন্দেহ ঘুচাহ মহাশয | 
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ভীচ্ম দ্রোণ ধৃতবাণ্ট্র বিরাট নূপতি। 

শংখ উত্তব ধণ্টকেতু মহামতি 

[সত্যাঁজৎ লক্ষণ] শকযান জযদ্রথ | 
ঘটোংকচ আর কণেব পান যত ॥ 

কতকাল ইহাদেব স্বর্গে হল্য স্থিতি। 

[তাবপব নবলোকে পুন হল্য 1 গাত। 

মুনি বলে গুহ্য কথা কাঁবএ প্রকাশ । 

মন 'দিযা শুন যে কাহল বেব্যাস ॥ 

[ বস্ত্দেব সঙ্গে হল্য ভীঙ্মেব মিলন । 

বৃহস্পাঁতিব সঙ্গে হল্য দ্রোণেব সংঘটন ॥ 

কৃতবমণ প্রবেশ কবিল মবদগণে ॥ 

[ প্রদ্যয় পালা সনংকমাবেব দ্থানে ॥ | 

(অধ্ধবাজ জায়া সঙ্গে কুবেবের লোকে । 

পাণ্ড্দাবা সমেত শক্রেব ঘরে থাকে ॥ 
ভূরিশ্রবা [ ধৃষ্টকেতু উগ্রসেন শল ]। 

[ 'ববাট দ্রুপদ উত্তব শংখ ] মহাবল ॥ 
চগ্রপুত্র বণ নামে আভমন্য ছিল। 
মহৎ কর্ম বর্যা অন্তে স্বর্গে প্রবেশিল | 

[ প্ষে" প্রবেশে কর্ণ শকান ছাপবে 11 
ধূ্টদযা় প্রবেশিলা অনল ভিতবে ॥ 
কালে প্রবেশিলা বাজা কালা দুষেশধন। 

ধৃতবাণ্ট সঙ্গে যায ] অপর নদ্দন। 
'বিদুব বৈষ্ণব প্রবেশ কল্য যাধান্ঠিরে। 

যাধান্টিব ধর্মে প্রবেশিলা তাবপবে ॥ 
[ বলবাম প্রবেশেন ] অনন্ত পাতালে। 
ধাবণ কবেন বান ভুবন সকলে । 
কৃষ্ণ প্রবেশ যায় কবে নাবাধণে। 

যোল হাজার | নারী তার অগ্পবা ] 
গগনে ॥ 

পূনবাপি ষোল হাজাৰ দেহ ত্যাগ 

কার। 
বাস্থুদেবে প্রবেশ কাবিল ঘত নারা ॥ 

থটোৎকচ আদি বাক্ষল যাবা মল্য। 

কেহ' কেহ দেবে কেহ বাক্ষসে 'মিশাল্য ॥ 

কেহ তন; ত্যাগ কবি বহে শবুলোকে। 

কেহ বরুণালযে [ কেহ যক্ষলোকে ] 
থাকে ॥ 

বৈশম্পাযন বলে তোমাবে কহিল। 

কুরুপাণ্ডব যাব যেব্য অংশ মিশাইল। 
এত শন জদ্মেজব হইল 'বিস্মব। 

শৌনকাদ্য নৈমিষাংণোে মলোতিক কয়। 

যাঁজ্ঞিক রাম্ষণ যজ্ঞ সমাঞ্চ কবিল। 

আঁক ম্ানর বড়ই প্রপত 1] হইল ॥ 

যন্ত্র শেষে ] জচ্মেজয 'দিলেন দাঁক্ষণা। 
বাস হেম ধেন? ধবা যে যার বাসনা । 

পুজা পাধ্যা গেলা সবে বাব যেথা 
স্থান । 

ওাষাষ ভারত কবি কাবচন্দ্র গান। 

মহাভাবুত শ্রঘণেব ফন 

তক্ষশিলা তোঁজ বাজা গেলা হন্ডিনায়। 
সৌতি কহে উপাখ্যান কবিল [বিদায়]॥ 
ব্যাস আজ্ঞায মর্প'সন্র সমাপিয়া | 

জন্মেজয় বাসে থাকে আনান্দত হ্যা ॥ 

যেবা ছ্বিজ নিজ কাজে লন্ধ্যা  কতে" 

নাবে। 
' ভাবত ভাবত ] বল্যা সন্ধ্যাব পাপ 

| হরে | 
জয় নাগে গ্রন্থ চতবগ্ ফলগ্রদ । 

শ্রবণে কলুষ নাশ অন্তে হাবিপদ ॥ 
বর্ণ ইচ্ছা কারিলে হয ভাবত শ্রবণে ॥ 
জষ বাসনা যেবা লোক মনে কবে । 
গাঁভ'ণী গ্রস্ত সতী হয পান্রবতী । 
কভু নাই পার কণ্ট তাহার সম্তাত॥ 

২৭৪ 



বার্থ নংহতা [ ব্যান সংক্ষেপে 
কহিল। ] 

তোমারে শোনাতে আম বিস্তাবে 
বচিল ॥ 

দেবলোকে তশ লক্ষ পোনব 

'পিতৃলোকে 1 

চোদ্দলক্ষ নাগলোক আর বক্গলোকে 
একলক্ষ মন্যালোকে শুন হে রাজন । 

ভারত শানযা পূত হয় ভ্রিভুবল | 
নারদ ভাবত কথা দেবলোকে কয়। 

অসিত দেবল পিতৃলোকে সুনিম্চষ ॥ 
য্বন্ধে শ'বদেব ভাবত শমনান। 
মনষ্যে বৈশম্পাষন গ্রকাণে পুবাণ ॥ 
লৌত্ি কহে শৌনকাঁদ শন তোরা 

সবে | 

ব্যামদেব ভাবত সংহতা কৈল পৃকে ॥ 
চাবি শ্লোক বাসদেব শুকে গড়ইল। 
গৃহ্য কথা ব্যাসদেব তাবে ক্যা দিল। 
মাতা পিতা দিনে দনে জনমে হাজাব। 
গর্ুদারা আমে যায় দিনে কতবাব । 
পুরদারা বন্ধুজন সদা অনুগত । 
'নাবিষ্ট না হয তাথে কদাচ পাণ্ডত | 
শোক স্থান গহমু হ্য দ্যান শত। 

তাহাতে প্রা হয ম্ড় লোক যত | 
শোক চ্ছানে হর্ষ ছ্থানে পণ্ডিত যে 

জন। 
প্রবেশ না করে তা না ভুলে কখন ॥ 

উধ্ববাহণি'বৌমোষে ন চ কশ্চিচহ্- 
ণোতি মে। 

ধর্মাদথশ্চ কামন্ড স কিম ন 

সেব্যতে 1 

২৭৫ 

মহাভাবত 

ব্যাস বলেন উধ্ববাহু কব্যা বলি 

ডাকা । 
আমাব কথা না শুনলে এ সংসারে 

থাক্যা | 
ধ্ম' হত্যে অর্থ কাম পাই এ অখিংল। 
হেন ধম" হেল্যা কব্যা কেহ না ভজিলে ] 
সুথ দূঃখ অনিত্য কেবল ধর্ম সত্য । 
জীব নিতা জীবলোকেব কাবণ আনিতা । 
ভাবত সাবি প্রাতে উঠা পাঠ কবে। 
ভারতেব ফল পাষ ভবার্ণবে তবে! 
[ভাবত হইতে ভে] পাবরম্ব পায়। 
যেবা শোনে যেবা পড়ে যেজন গ্রাওয়ায 
হিমালয় সমুদ্র মের্ মন্ রদ্রাকব। 
[ ভাবথ পুবাণ এই ] সংগাব ভিতব | 
স্ব্থাবোহণ পৰ" হলা সমাধান । 
যেবা শংনে অন্তে বিষুপনে পাব স্থান 
অষ্টাদশ পর্ব ভাবথ এত দুবে সাঘ 
ইহাব পব আশ্চর্য পব' হবিবংশে কয় । 
শ্রীয্ং গোপাল সিংহ নপতি গুণধাম। 
তস্য দভাসদ ছি কাকিচন্দ্র নাগ! 
নুপাতি আদেশে কৈল ভারত রচনা । 
সর্ব পাপে শন্ত হয শুনে বেইজনা 

ভারত গ্গাবিত্রী 

আদ ভা বন বিবাট ভা দ্রেণ। 
কর্ণ শল্য স্থাণ্ডিক স্ত্রী শান্ত 

অনশাদন। 
অগ্বমেধ আশ্রমবাসিক মৌধলাধন। 
স্বগরোহণ অষ্টাদশ ভাবত আখ্যান । 
সমগ্র শুনিতে বার নাহক শকডি। 
বাঁদ ভারত সাবর্ী শোনে কাঁরষা 

ভকতি॥ 



মহাভাবত 

ভাবতের ফল সেই পায় অনায়াসে । 

কোন কানে সবংশে না যার বমপাশে ॥ 

হেমন্কের প্রথম দিনে ভবণা নক্ষন্রে। 
কুবু পাণ্ডবেব যুদ্ধ হলা কররঃক্ষেত্ে | 
বয়োদশী শুক্ূপক্ষে ঘদ্ধ আরভন। 
গাঙ্গীলুত দশদিন কৈল ঘোব বণ॥ 
দ্োণ পঞ্গাদন বাঁবনুত শদনঘয়। 

অর্ধ দিন দ্ধ ক'বি শৈল্য হল্য ক্ষন । 

অধ্বীদন গদা যুস্ধ হল্য ঘোষতব। 
মহা মহাবীর মল্য কাঁবধ। মর ॥ 

ভাবত ভারত যেবা নরে শোনে ভণে। 
গাপ মত হয়্যা যায বৈক্ন্ঠ ভবনে ॥ 

শ্রাষ্থকালে ভারত যেবা বব্ধে উচ্চারণ 

শতেক বংসর তান তৃপ্ত পিতৃগরণ | 
এতদূরে ভারত পুবাণ লমাপন। 
স্ব ধম ইন্ট লাভ যে করে শ্রবণ | 
ম্ীব গোপাল সংহ কৃ পবায়ণ। 
মল্লবংশে দুজন দিংহ নৃপতি নন্দন | 
সমাদবে লধ্যা মোরে কহিলা ভাবতণী। 
ভাষায রচনা কর ভারতের পণাথ ॥ 

৭৬ 

নৃপতি আদেশ পার়্যা ভাবি নারায়ণ । 

সংক্ষেপে ভাবত কিছ; কৰিলাও বণ'ন | 
নূপ শকে খাঁষ মন বংসব দিবাকবে। 

মাগ্শীষে শীতে তার বিংশাতি বাসরে |) 
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কবিচন্দ্র কম । 
শ্রবণে বাড়য়ে সখ বর্দগ্রাণ্চি হয় ! 
কিন্তু কবিচন্দ্ের মনে এই অভিলাষ । 
নন্দসত চরণ পঙ্কজ করি আশ ॥ 

লক্ষ শ্লোক ঝলিলে আধক হয় পথ । 
অভ্যাপ কার্ল গাঘ কাহাব শকাঁতি ॥ 

পূর্বে ভারত ভাঙ্গ্যাছিল অনেক লোকে। 
গাহিতে নারিল কেহ বাহল্যের পাকে ॥ 
সংক্ষেপে আঠারো পর্ব কার রান্রি 

দিনে 
নৃপ আজ্ঞায় দিলাও বসুদেব গায়নে ॥ 

বগ:দেবের কণ্ঠে বাঁস বলাইবে বাণী । 
গান কালে সাবদা সমেত চন্্রপাণি ॥ 

মূলাথ" সংক্ষেপার্থ ভারত পুরাণ । 

শ্লীোপাল সিংহের আদেশ পাল্ন্যা 
কবিচন্দ্র গান ॥ 



অগ্রচালিত শজ্জ 

ক্ষত ৮৭--মাতপ তণ্ডুল 

আগ্নিবেশ্য ৮১- অগ্নিবেশ 
আঁদত ১৪৯৬ আর্ত- পাঁড়ত 

অনীশ ১১৩-_অপ্রভু, অনীদ্বব 
অর্ধশাকে ৭৭--সূর্যকে 
অলর্ক ২৭৭- কৃমগবূপী দংশানুর 
অবভূত ১০৫--যজ্জেব শেষকৃত্য, 

যজ্ঞান্তে স্নান 
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অবহাব ১৭৭--যৃদ্ধাববাত 
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লাজ্য ২০০- আজও 

আতব ২৬৫--অস্ত ; তুল ধাঁবল 

সহপ্ল ভূজে সহস্র আতব 
_বামেশ্বব 

আধ ১৯২-মনঃপীডা ; তুল আব 
নাহি আঁধ-_-বিদ্যাপাতি 

আলু ১৩৩--এলাম 
'আসোযাব ১৭৭--অম্বাবোহণ, তুল 

মনোহর তুরঙ্গম 
আশোষাব ভাল--কাশীরাম 

উবাঁবল ২৪১- উদ্ধৃত্ত হ'ল; তুল, 

গ্রসাদ উতাবিল খাষ সহত্রেক 
জন্--চৈতনাচাবিতামৃত 
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--মপকুন্দবাম 
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২৭৭ 

এবকা ২৬৪--নলখাগড়া 

কক্ষা ৭৫-_বিতর্ক ; ত্ল: কক্ষা 
হাব্যা সভে কবে অভিমান 

--চুড়ামণ দাস 
কচ ১১৬- কেশ 
কপাল ২৪৫--কবোটি 

কবহেশ ৬৫-কবি 

কস ২০১-কহিস 
কাছ ১৩১. কাচ, সজ্জা £ তুল' ভুবন- 

ঘোহন কাচে বাঙ্গণন তান্ডব নাচে 
মকুন্দবাম 

কাচ্যা ১৯১- সজ্জা! কবে ; তুল, 

সাজধা কাঁচা সভে হইলা বাহবে 

জ্ঞানদাস 

কুলজ্য ১২৩- কুলজাত 

কৈতব ১১১- ছল 

কেদাবক উ৬৭_-ক্ষেতেব আলি 
কোনৎসাবে ২১৬ - কোন: ভিত্তিতে ? 
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থণ্ড ৯০--ছিন্ন: তুল. খণ্ড মৃণ্ড 

মালিকে--ভাবতচন্দ্ 
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খুবপ্র ২০৩--খবপাকীত অস্্ 

খুহল ২১ 
গৃষ্ড ১১৫-পীোডা 

গাড়ে ৮৩--গর্তে, তূল-কুন জন 



মহাভবত 

ল:কাইল শিযালেব গাডে-_জগজ্ঞবন 

গুঙাল্য ১১৭- কাটাল; তুল গৌববে 
গংবে গোঁধাইবে 

প্রীতিভাবে ঘনবাম 

গাান্দ ২১৮- গোলমাল 
গোড়াবা ১০৪-_-পাযেব লাঁথ 

গোমাধ ১৯৪ শঞগাল 
চডা ১৬৭-_-জ্যা ১ তুল চাপে দিল 

চডা--কীত্তবাস 

চাঁঠে ১৮৯-_গাষেব ছাটা ; তুল আগ 
দুই খুবে চা'ট জুড়িলেন 

_-মাববাচা্য 

চিন ৮৩-চহ্থ , তুল, বিটঙ্ক মুখেব 

শোভা বসন্তেব চিনা-_বৃপবাম 

চীব ১১১--বস্ত্র , তুল অঙ্জো নাহ দেষ 
বাস, তাব পাছে চলে ব্যাস, 

অধিলদ্বে চীব 

পবিধানে-মৃকুদ্দবাম 

(চটি ১৩৮- চেডা 
টচাথ ১৭৬--তীক্ষ ১ তুল চোখ চোখ 

বাণ মাব কৃষে কাঁপাইল 
-কবীদ্দ্ু পবধেশ্ধব 

ছশ্ড ৭৯-পিতৃহীন। তূল, শিশুকালে 

পিতা মৈল আম হৈল ছন্ড 
-কাশীবাম 

ছাঁত ১৩১--বূক; তুল, হো বিদষএ 

ছাতি--জ্ঞানদাস 
জই ১৫৪-জধাঁ 
জাঠে ১৪৭-_বঁশি, কাঠ বা লৌহদণ্ড 

তল পোর্দব বচন বুকে বাজে 

-  যেনজাঠা- ঘনবাম 

জাতিব ১৫৩-_চাপ দিব ; তূল চেডী 
সভে তুমাব জাতিবে 

হাত পাঘ--জগঙ্জঈীবন 
জেনা ১৬৪-_-জয কবা 

বিঙ্গাব ৭৭- পতর্গে 

টাকর ২১৯ ঘহস, তুল, টাকবে মাথাব 
ভাঙ্গে খল--মুকুণ্দবাম 

টুটা ১১৮- খাঁণ্ডিত, তুল দোষ ক্ষমি 

টুটা শোধ গুণে আপনাব-_-আলাওল 

তথাজঃ [যা ৭২--ডুলাদম্ড 7 তুল, 

তবে সত্যভামা দবী তবাজু আনলা 

--গীবাঙ্দাম 

তাৰ ৮৫--গোঁফে পাক; তুল ঘন ঘন 

গোঁপে দেই তার- মবকৃদ্দবাম্য 
তোক ২২৩--পাত্ত; তুল দড়ি দয়া 

বান্ধে দৃই তোক--মকুদ্দরাম 
দন্ত ১৮৭-_-জিতেন্দুষ 

দিধিল্ন ২৩৩--ছিতগষবাব 'বিধাহিতাব 
স্বামণ 

দিবাকব ২৪৪--কাক 

দার ২৩৮ স্বর্গ 

দুগণ ২২১-দগ'ম, তুল, ব্ম্ষাববে দুর্গ 
পুব? যাইতে কেহ নারে- মাধবাচার্য 

দ্রপদজা ১২৯- দ্রৌপদী 

দিজ-দুবাব জন্ম, পক্ষ 
নই ৯৯- নঘ্বই 
নব ৮১- কুন্তীব 
নতু ৭০. নতুবা 

নব ১০১ (বা নবেক)-না হব 

| (বানা হবেক) 
না'কাঁড ৮২--বল-গা 1 তুল নিকাডি 

১৬০ 



খোঁচয়া মুখে দিলেক লাগাম- মানিক 
গাঙ্গুলি 

নাটানি ২৫১--বিযি-্ত 

[নকলে ১০৮--বেব হয ; তুল নধনে 
[নকলে আগ্নি_মুকুদ্দবাম 

নিবাডিল ৭৮_ শেষ হল, তুল: গ্রহ দিন 
গেল নিবডিষা--ঘনবাম 

নিবর্ত ১১৬- প্রত্যাগমন 7 তুল. না 
কাটযা রুদ্ধ অস্ত নিবাতি'তে নাও 

--অভিবামদাস 

নৈল ১০৮ (বা নইল)-না হইল 
গড়া ১৫৩*পটহ--বাদাষন্ত 

গাবিবন্ধ ২৬১--প্রবন্য 7 

পাখালি ১৭৩--প্রক্ষালন ক'বে ; তুল, 
অঙ্গ পাখালিঞ্া নেহ হুগন্টিন্দন 

--দৈবকীনন্দন 

পালান ৯১-_ছালা, তুল পুবান তালাই 
দিল পালান ভিডিযা-_-বিঞ্ুপাল 

পুবৃহত ৬৯-ন্দ্ 
পুবোধাবে ১৭১-_পুবোহ্তকে 

পৃথা ১৭৩ কুন্তী 
পৃথ: ১১৪- স্থল 
প্রজ্জাব ১৯২- প্রকুষ্টর;পে জাগ্রত 

প্রতিকামদ ১০৬-০৭- প্রাতিকাম+, 

দুরোধনের দত বিঃ 

প্রীতিকাশ ১৪- প্রতীক 
প্রাতিবদ্ধ ২৭২--গ্রোতিবন্ধক ? 
প্রামতি ৬৯ প্রমাত 
ফাঁরকাল ১৬২- সৈন্য , তুল: বায়বাঁশ 
তবকী, ফাবকাল ধানুকী- মুকুন্দঝাম 
ফেফড়া ২০২--পাপাঁডি এখানে 

কবল 

অপ্রচলিত শব্দ 

ফের ১৩২--বিড়ম্বনা 

বই ৮০ (বা বোই )--বাদে 
বাব ১০১- নিবাবণ কব 

বপা ১০১- গত 

বপন্চেমা ৭১--সবাঙ্গশোভনা 

ববুণ ১৪২- পানীয় 

বন্থ ১০০-ধন তুল দুই পৃত্র অতি 
শিশত, স্বামীর নাহিক বন, ভিক্ষা 
মাগে ভ্রমি ভ্রিভুবন-_ মুকুন্দব।ম 

ব5ু ১৩৩-- বউ ; তুল. বহযয়াড়ি 

বাণ্টেয় ১৩৬-বাঞ্েষ 
বাহডায় ১৩৯-_ফরে | তুল" বাহুডিবা 

চল সে নিষধ বনমালা- শ্রীরুষ্ণকণর্তন 
বাহে ১৭৭-_বাজায 
বিঘাস ২২৮-_-সকলেব শেষে 

ভোজনকাবী 

[ব্ধাত ক ২৬৩--বিনাশকাবী 
বিতথা ১৫১ দুদশা।) তুল. কি জানি 

ময়নার কোন হয়্যাছে বিতথা__ 
মা'নক গালি 

তন্ত্র ৭৮-_-অঙযবিধা 
বিনদ.ব ৬৮--খননদণ্ড 

বিনদ্যা ১৬০ বিনোদ- সুন্দৰ 
1ভীতক ১৩৬--৭হেডো 
বিশস্ম্ে ২১২ শশ্বহীনকে 
বকুপদ ১৬৭-_-আকাশ। তুল বিষুপদে 

গেবা কবেবৈষ্বসেনয় 

-'ম.কুন্দবাম 
বিসাঁধল ১৬৩--বিপ্মৃত হল + তুল, 

আপনাব বলে কবে সর্ব বসাবণ-- 

চৈতনাচর্তাগৃত 
বলে ১৩৩-স্ভ্রমণ কবে, তুল সমথে 

২৭৯ 



শহাভাবত 

বলিব তোব হবাষিত শ্লনে ] 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 

ব্কস্থল ১৭১- ক্ষান্রধভাম 
£বৃদ্ধক্ষেত্র ১৯৯_ বদ্ধক্ষত 
বেবটি ১১৪ -কুজ:ঝটি 
ব্যাল ১৬১--স 
ভব ১২৭--শব 
ভাষ ১৩০--উ দিত হয় 
ভূঞা ২১৭ -_ভরানয়া 
তুন্তাবে্টা ১৫৪--গালি বিঃ 
মতস্যোদব ৭৩--মতস্যোদব যাব গর্ভ 

মংস্যগন্ধা 

মহানন ১১৯ -বন্ধনশালা 
মহানীলে_ মহানিলেঃ ঝডে 
মালসাট ৯৯--মল্লেব হকার, তূল' লাফ 

দিধয মাবে মালসাট-_ 
মুকুল্দ কাবচন্দু 

মিথুন ৭২ যমজ 
যি: ১০৪-যাহাতে 

যেষিং ১৫৮ --নাবী 

রাঁক্ষতা ১১৩--এখানে 'বক্ষক' 
বণমাতা ১১১--বণোম্মত্ত 

বাঁবতল ২০৬--আকাশ 

রুব্ ৮২- হিংশ্রঙগন্তু 
শতানন ১০৮--রছ্ষাব সম্ট দানব বিঃ 

শিববস ২৪৩--পাবদ ? 
শিবা ১১৩- শগাল? 

শতিল্য ১৩৫--শৃইল; তুল দ্বিগুণ 

হইল নিদ্রু খ্ট্াঘ শতয়া-_ 
মুকন্দবাঘ 

চান ২৭০-ককব : তুল 'জিহ্বা 
বাড়াইধা শুনা জল খায ঘাটে. 

কৈতকাদাস ক্ষেমানম্দ 

শৈল ১৭১-- (বা শৈল্য' -শল্য 

শৌবল ১৮৮(_ মৌবল)- অুবলপন্, 
শকন 

শৌগিক ২৬০ - শম্ক 

সথদ ১৫০--সখা ? 
সণ্ডে ১৪১--বনে 

দদাব ২৬১- সন্দীক ? 
সব্য ১১৩--বাম 

সমসব ৮২--সদ্শ ; তুল, শুকনা 
শবীঁব মোর কান্ঠ সমপব-মশীনচেতন 

সববধ্ ৭০ বধুসবা নদী 'বিঃ 
সর্ম ১০৬- সবম, লঙ্জা 

সহম্রপাতন সহস্পপান্ত 
সাঙ্ছা ১৯৭- €সাজোধা- বর্ম 

সদতা ১৮৫--লাঁপপ্রমাদ' পঠিতবা 
পৃবত্য? | 

ুজবাগণ ১২১ খজগোতি ? 
হংসেব নাম 

সদ ১৪১--কমুদ 
সোগব ২১২- সমান, তুল কেহ নাহি 

কাবে 'জিনে সোপর দুজন-_ 
মাধবাচার্য 

সৌভদ্রু ১৮২ -সুভদ্রাতনয , আঁভমন্য 

হাইবাসে ২৪৫-_হাহতাশে + তুল. 
আপনি মিল বামেব হাইবাসে-- 

ফঁকিববাম কাঁবভূষণ 
হাক ১৭--স্বণ 

হিসাবি ১৯৪--হ্ধাবব ; তুল. সঘনে 
হেসবে ঘোড়া মন্দুবা ভিতব-_ 

মানিক গার্ল 
হেটে ২১১--নীচে , তুল পেলিল 

মবিষা হেটে তল বাহি যায়-- 

দৈবকীনম্বন 
হৈম--২০২--স্বণমর 

২৮০ 
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অশদদ্ধ 

লহ 
ন্ত্রীর ভিতব 

বাত্যে নাঁঞ 
বৈবতেতে 

আর কুষ 

শশশ 

কুষেবে করছে 

ভাই দিব আম 
পান্ড্ বাজ্য 

ঘোবে বনে 

ভীম্মক 

নবেদ্দ্ 

হইযা মত 
লুচ্ছ নাঞ্ি হেলে 

বলে যাযা 

গ্ুটকিব খাতে 

মা্কান্ডব 

জাত মত 

সভ্যই দেখ চাষ্যা 

গোকলে থাকাষ 

বরাহ্মমাদি 

বন্যা তব পাশে 

সময আঞ্জল 

যেন শালপোডা 

উবগ বঙ্গ 

গেলা তাঁব 

যাবে ধনবান 

নেই তাব মাথা 

২৮১ 

শন্দ 

দেহ 
মন্দিব'ভিতব 

বাখতে নাঞ্জিঃ 

বৈবতকে 

অবে কৃ 
শশক 
'ফবে কবেছ 

তাই 'দিব আম 

পাশ্ড্ুবাজা 
ঘোব বনে 
ভা * 
নাবদে . 
হইযা নত 

পুচ্ছ নাহি হেলে 

বনে যাষ্যা 
মূটকব ঘাতে 
মাতণন্ডেব 

জাতি বত 

সভাই দেখ চাধ্যা 
গোক্ূলে থাকষে 
ব্যাঘ্র আদ 

বসা তব পাশে 
সমবে সাজিল 

যেন শালকোডা 
উবগ বক্ষ 

গেলা তাবা 
যাবে বনবাস 

নেহ ভাব মাথা 



হাভাবত 

শ্িববতন মিন্ন £ বঙ্গীয সাহিত্য সেবক, বাঙ্গালা প্রাচীন পরথব বিববণ (২য় খণ্ড) 

ড শ্্রীক্মাৰ বন্দ্যোপাধ্যায £ গাহিত্য ও সংকৃতিব তীর্থ সংগমে 
ড সক্মাব সেন £ বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস (১ম খণ্ড ) 

ইসলামি বাংলা সাহিত্য 

শ্রীসখষ ভট্টাচার্য ৪ মহাভাবতেব সমাজ, মহাভাবতেব চাঁবতাবলী 
প্রীসূখায মুখোপাধ্যায় £ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেব তথ্য ও কালরুম 
সধীবচন্দ্র সবকাব £ পৌবাণিক আভধান 
ড. সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায £ সাংকাতিকী ( ১ম-্ষ খণ্ড ) 
হরিদাস দাস £ গোভীয বৈষ্ণব জীবন (১ম খণ্ড) - 

হিমাংশুভ্ষণ সবকাব $ ছীপমঘ ভাবতে প্রাচীন সাহিত্য 

২৮৪ 
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